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ممخص البحث 
 

ال تخطئ عيف الباحث في العمـو الشرعية مبلحظة ظاىرة التعارض بيف النصوص الشرعية    
نما ىو تعارض ظاىري يعرض لذىف الباحث  كتابًا وسنًة، لكف ىذا التعارض ليس حقيقيًا، وا 
ألسباب كثيرة، بعضيا يرجع إلى طبيعة داللة النص عمى معناه مف حيث الظيور والخفاء، 

وبعضيا يرجع إلى ثقافة الباحث ومدى تمّكنو مف أدوات فيـ النص، ومنيا ما يرجع إلى قدرة 
الباحث عمى اإلحاطة بما احتؼ النص بو مف القرائف والمبلبسات التي تعيف عمى فيـ النص فيمًا 

. يتفؽ مع ما أراده ا عز وجؿ وأراده رسولو صمى ا عميو وسمـ 
   لكف غير المألوؼ أف يّدعي أقواـ التعارض الصريح الواضح بيف اآلية القرآنية وتفسيرىا الوارد 
عف النبي صمى ا عميو وسمـ المخّرج في الصحيحيف، وبما أف القرآف ثابت قطعًا، وال يمكف أف 

يكوف الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ قد أخطأ في فيـ اآلية وبيانيا، فقد ادعى ىؤالء أف ىذه 
األحاديث التي خّرجيا الشيخاف أو أحدىما ال تصح وال يمكف أف تكوف مف كبلـ النبي صمى ا 

عميو وسمـ؛ ألنيا تخالؼ القرآف مخالفة واضحة ال تحتمؿ إال التضاد الذي يؤدي إلى تكذيبيا دفاعًا 
عف كبلـ ا ورسولة، وبنوا عمى ىذا الحط مف قيمة الصحيحيف وادعاء وقوع الوضع فييما وعدـ 

. جواز  إطبلؽ لفظ الصحيح عمى أحدىما
   وىذه الدعوى تستحث الباحثيف لمنظر فييا لغرابتيا وخطورتيا؛ فكاف ىذا البحث الذي يدرس ىذه 

. الدعوى عمى ضوء منيج البحث العممي وأصوؿ النقد الحديثي
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مقـدمـة 
 

   إف الحمد ، نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ با مف شرور أنفسنا ومف سيئات أعمالنا، مف 
ييده ا فبل مضؿ لو، ومف يضمؿ فبل ىادي لو، وأشيد أف ال إلو إال ا وحده ال شريؾ لو، وأشيد 

. أف محمدا عبده ورسولو، صمى ا عميو وعمى آلو وصحبو ومف تبع ىداه إلى يـو الديف
   أما بعد؛ فإف أصدؽ الكبلـ كبلـ ا تعالى، وخير اليدي ىدي محمد صمى ا عميو وسمـ، 

. وشر األمور محدثاتيا، وكؿ بدعة ضبللة
   وبعد، فإف مف المستقر في أذىاف المسمميف عامة وطمبة العمـو الشرعية خاصة أف صحيحي 
البخاري ومسمـ أصح كتابيف بعد كتاب ا عز وجؿ، وقد تتابع عمماء الحديث عمى تأكيد ىذه 

ولـ يأؿ المحدثوف جيدا ... الحقيقة جيبًل بعد جيؿ، وعظمت عنايتيـ بيما حفظًا وشرحًا واختصاراً 
في استخراج النكت الدالة عمى تفوؽ ىذيف اإلماميف وبراعتيما في تأليؼ الصحيحيف؛ مما جعميما 

. يتبوآف المنػزلة الرفيعة في نقد الحديث وفقيو
    إال أف ىذا لـ يمنع المحّدثيف مف دراسة أحاديث الصحيحيف ورجاليما، والبحث في عمؿ 

غيرًة عمى سنة رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ وتأسيًا بيما في - إف وجدت – الروايات فييما 
خدمة السنة، وكاف مف نتائج نقد الصحيحيف ثبوت دقة الشيخيف ووافر عمميما في اختيار 
األحاديث الصحيحية في كتابييما؛ لذلؾ عّبر المحّدثوف عف األحاديث التي اختمفت أنظار 

، وىذه شيادة ال يستحقيا إال "أحرؼ يسيرة"المحّدثيف في صحتيا مما أخرجو الشيخاف بقوليـ 
العباقرة الذيف بمغوا الكماؿ البشري؛ إذ ال ينتظر مف البشر ميما أوتوا مف العمـ والعبقرية أف تنعدـ 

.  عندىـ نسبة الخطأ
مشكمة الدراسة    
اجترؤوا عمى الطعف الصريح في الشيخيف، وتكذيب كثير مف أحاديث  إال أف بعض المعاصريف   

كتابييما، والسخرية منيا وممف يصححيا وعمى رأسيـ الشيخاف؛ بحجة أف فييا ما يخالؼ القرآف أو 
العقؿ أو العمـ الحديث أو الحس والواقع المشاىد أو التاريخ، وادعوا زورًا أف في الصحيحيف 

لى رسمو عمييـ الصبلة والسبلـ، وغير ذلؾ مف المتناقضات  أحاديث تسيء إلى ا عز وجؿ، وا 
واألباطيؿ؛ فزعموا باطبًل أنو ال يجوز إطبلؽ لفظ الصحيحيف عمييما، وال وصؼ الشيخيف باإلمامة 

. في الديف لضحالة عمميما في نقد المتف وترويجيما المكذوبات في صحيحييما
   وقد وجدت أف ىؤالء الطاعنيف ييدفوف إلى إثبات عدـ جواز االعتداد بالسنة النبوية مصدرا ثانيا 

لمتشريع اإلسبلمي خدمة التجاىاتيـ الفكرية المختمفة، فإذا استطاعوا إسقاط أىـ مصدريف مف 
مصادر السنة وأصحيا فقد ميدوا إلسقاط كتب السنة األخرى، وبيذه النتيجة يتوصموف إلى إلغاء 
االعتداد بالسنة النبوية في التشريع، وجعؿ الرأي والمذىب والجذور الفكرية المستوردة بديبل مقبوال 
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في تأسيس تشريع جديد ال يتعارض مع عقوليـ - النبي صمى ا عميو وسمـ - ألحاديث 
. واستحساناتيـ

   لذلؾ كمو كاف ال بد أف يتناوؿ المختصوف ىذه الطعوف بالدرس والتحميؿ والنقد والتقويـ ذبًا عف 
.  سنة النبي صمى ا عميو وسمـ ووفاًء لو صمى ا عميو وسمـ

   وفي ىذا السياؽ جاء ىذا البحث معالجًا إحدى الدعاوى التي يطمقيا الطاعنوف في الصحيحيف، 
وىي أنيـ حكموا عمى بعض أحاديث التفسير في الصحيحيف بالوضع؛ ألنيـ رأوا أف ىذه األحاديث 
تتعارض مع اآليات التي تفسرىا تعارضًا بّينًا واضحا صريحًا، وىذا التعارض الصريح مع كتاب ا 
تعالى يدؿ داللة صريحة عمى أف ىذه األحاديث موضوعة عمى لساف النبي صمى ا عميو وسمـ، 

.  وأف الشيخيف قد غفبل عف ىذا األمر عندما خرجاىا في كتابييما
   وال تخطئ عيف الباحث في العمـو الشرعية مبلحظة ظاىرة التعارض بيف النصوص الشرعية 

نما ىو تعارض ظاىري يعرض لذىف الباحث  كتابًا وسنًة، لكف ىذا التعارض ليس حقيقيًا، وا 
ألسباب كثيرة، بعضيا يرجع إلى طبيعة داللة النص عمى معناه مف حيث الظيور والخفاء، 

وبعضيا يرجع إلى ثقافة الباحث ومدى تمّكنو مف أدوات فيـ النص، ومنيا ما يرجع إلى قدرة 
الباحث عمى اإلحاطة بما احتؼ النص بو مف القرائف والمبلبسات التي تعيف عمى فيـ النص فيمًا 

. يتفؽ مع ما أراده ا عز وجؿ وأراده رسولو صمى ا عميو وسمـ 
   لكف غير المألوؼ أف يّدعي أقواـ التعارض الصريح الواضح بيف اآلية القرآنية وتفسيرىا الوارد 
عف النبي صمى ا عميو وسمـ المخّرج في الصحيحيف، وبما أف القرآف ثابت قطعًا، وال يمكف أف 

يكوف الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ قد أخطأ في فيـ اآلية وبيانيا، فقد ادعى ىؤالء أف ىذه 
األحاديث التي خّرجيا الشيخاف أو أحدىما ال تصح وال يمكف أف تكوف مف كبلـ النبي صمى ا 

عميو وسمـ؛ ألنيا تخالؼ القرآف مخالفة واضحة ال تحتمؿ إال التضاد الذي يؤدي إلى تكذيبيا دفاعًا 
عف كبلـ ا ورسولة، وبنوا عمى ىذا الحط مف قيمة الصحيحيف وادعاء وقوع الوضع فييما وعدـ 

. جواز  إطبلؽ لفظ الصحيح عمى أحدىما
   وىذه الدعوى تستحث الباحثيف لمنظر فييا لغرابتيا وخطورتيا؛ فكاف ىذا البحث الذي يدرس ىذه 

. الدعوى عمى ضوء منيج البحث العممي وأصوؿ النقد الحديثي
   الدراسات السابقة ونقدىا   

   مف الدراسات السابقة المتصمة بموضوع ىذا البحث ما كتبو المحّدثوف ردًا عمى الطاعنيف في 
: السنة في بداية القرف العشريف الميبلدي، ومف أبرز ىذه الدراسات

األنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء عمى السنة مف الزلؿ والتضميؿ والمجازفة، تأليؼ الشيخ  (1)
 .المحّدث عبد الرحمف بف يحيى المعّممي اليماني

. ظممات أبي رية أماـ أضواء السنة المحمدية، تأليؼ الشيخ محمد عبد الرزاؽ حمزة (2)
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دفاع عف السنة ورد شبو المستشرقيف والكتّاب المعاصريف، تأليؼ األستاذ الدكتور محمد محمد  (3)
 .أبي شيبة

. السنة ومكانتيا في التشريع اإلسبلمي، تأليؼ الدكتور الشيخ مصطفى السباعي (4)
   لكف السمة العامة ليذه الدراسات الدفاع عف السنة بشكؿ عاـ ومناقشة الطاعنيف بيا فيما يتعمؽ 

بجوانب عمـو الحديث المختمفة، وكاف حظ أحاديث الصحيحيف مف الدرس والمناقشة قميبل لكنو 
متناسب مع حجـ النقد في ذلؾ العصر، بحيث تحتوي كؿ دراسة عمى دراسة عدد قميؿ منيا ال 
يزيد عمى أصابع اليديف، وجؿ ىذه األحاديث مف التي كثر الكبلـ حوليا قديما وحديثا، وليس 

 . الكبلـ فييا خاصا بمعارضة السنة بالقرآف
:    ثـ ظيرت بعد ذلؾ طائفة أخرى مف الدراسات، مف أىميا

. موقؼ المدرسة العقمية مف السنة النبوية، تأليؼ الباحث األميف الصادؽ األميف (1)
موقؼ المدرسة العقمية الحديثة مف الحديث النبوي الشريؼ، تأليؼ الباحث شفيؽ بف عبد ا  (2)

 .شقير
. مناقشتيا والرد عمييا، تأليؼ عماد السيد الشربيني: السنة النبوية في كتابات أعداء اإلسبلـ (3)
. عرض الحديث عمى القرآف، بحث لؤلستاذ الدكتور ياسر الشمالي (4)

   وما قيؿ في الطائفة األولى مف الدراسات يقاؿ في ىذه إال أف اىتماـ الباحثيف بالنقد التطبيقي 
أما بحث . زاد قميبل خاصة في كتاب الشربيني، ولـ يكف حظ معارضة السنة بالقرآف إال القميؿ

الدكتور ياسر الشمالي فقد تناوؿ ظاىرة نقد الحديث عمى ضوء القرآف بالدرس والتقويـ مف ناحية 
أصولية وتطبيقية، ويصمح بحث الدكتور أف يكوف تأصيبل نظريا لمموضوع العاـ الذي يتناوؿ ىذا 

. البحث إحدى جزئياتو مف الجانب التطبيقي
    ميزات ىذه الدراسة

:    وأىـ ما يمّيز ىذه الدراسة اآلتي
استيعاب الجيود النقدية السابقة والبناء عمييا وتطويرىا بما يتناسب وتطور موجة الطعف  (1)

. المعاصر
االىتماـ بتقويـ طرائؽ النقد عند الطاعنيف المعاصريف وتقويـ دراساتيـ عمى ضوء البحث  (2)

 .العممي الموضوعي
جمع أحاديث التفسير في الصحيحيف التي طعف بيا المعاصروف بدعوى تعارضيا الصريح  (3)

. مع اآليات التي تفسرىا ، ومناقشة ىذه الطعوف وبياف قيمتيا الحقيقية في ميزاف النقد العممي
إبراز جيود العمماء السابقيف في ضبط فيـ النص الحديثي ونقده عمى ضوء القرآف، وبياف  (4)

  .قيمتيا العممية، والمقارنة بينيا وبيف محاوالت المعاصريف النقدية
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     منيجية البحث

:     تقوـ ىذه الدراسة عمى إعماؿ ثبلثة مناىج بحثية، ىي
وذلؾ باستقراء الدراسات المعاصرة التي طعف مؤلفوىا : المنيج الوصفي والمنيج التوثيقي (2)، (1)

. في أحاديث الصحيحيف بدعوى مخالفة القرآف، الستخراج ما يخص موضوع البحث
وذلؾ بتفسير النصوص الطاعنة في األحاديث وتفكيؾ عباراتيا إلدراؾ حقيقة : المنيج التحميمي (3)

الطعف وسببو واألساس النظري الذي يقوـ عميو، ثـ تقويـ ىذه الطعوف بمحاكمتيا إلى قواعد العمـ 
لبياف الغث والسميف منيا، ثـ استنباط المناىج البحثية التي خدمت دراسات الطاعنيف ونقدىا عمى 

.  ضوء قواعد البحث العممي وشروطو
خطة البحث    

   بناًء عمى المعمومات التي تجمعت تـ تقسيـ البحث إلى ىذه المقدمة، وثبلثة مطالب، وخاتمة، 
. وفيرس لممراجع
(.  اْعَمُموا َفُكؿٌّل ُمَيسَّسٌر ِلَما ُخِمَؽ َلوُ )نقد دعوى تعارض القرآف مع حديث : المطمب األوؿ
. نقد دعوى تعارض القرآف مع حديث الميثاؽ: المطمب الثاني
َما َرَأْيُت ِمْف َناِقَصاِت َعْقٍؿ َوِديٍف َأْذَىَب ِلُمبِّ )نقد دعوى تعارض القرآف مع حديث : المطمب الثالث

 (. الرَّسُجِؿ اْلَحاِزـِ ِمْف ِإْحَداُكفَّس 
. فييا أىـ النتائج: الخاتمة

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

المطمب األول 
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مِلقَم لَموُل ) نقد الطعن في حديث  مَممُلوا فَمكُللٌّل مُليَمسَّسرٌر لِلمَما خُل ( اعْع
 

   ﴿ : قاؿ ا تعالى: اآليات
   

  
   

    
   

 ﴾ (1). 
ِفي َبِقيِع - َصمَّسى المَّسُو َعَمْيِو َوَسمَّسـَ - ُكنَّسا َمَع النَّسِبيِّ : َقاؿَ - َرِضَي المَّسُو َعْنُو - َعْف َعِميٍّ " : الحديث

ـْ ِمْف َأَحٍد ِإالَّس َوَقْد ُكِتَب َمْقَعُدُه ِمْف اْلَجنَّسِة َوَمْقَعُدُه ِمْف النَّساِر، َفَقاُلواَ: اْلَغْرَقِد ِفي َجَناَزٍة، َفَقاؿ َيا : َما ِمْنُك
َّـس َقَرأَ َ: َرُسوَؿ المَّسِو َأَفبَل َنتَّسِكُؿ ؟ َفَقاؿ   ﴿ : اْعَمُموا؛ َفُكؿٌّل ُمَيسَّسٌر، ُث
    

 ﴿ ِإَلى َقْوِلِو ﴾ ﴾
َ اْعَمُموا؛ َفُكؿٌّل :َيا َرُسوَؿ المَّسِو َأَفبَل َنتَّسِكُؿ َعَمى ِكَتاِبَنا َوَنَدُع اْلَعَمَؿ ؟ َقاؿ: َقاُلوا ): وفي رواية. (2)(

ُمَيسَّسٌر ِلَما ُخِمَؽ َلُو؛ َأمَّسا َمْف َكاَف ِمْف َأْىِؿ السَّسَعاَدِة َفُيَيسَّسُر ِلَعَمِؿ َأْىِؿ السَّسَعاَدِة، َوَأمَّسا َمْف َكاَف ِمْف َأْىِؿ 
َّـس َقَرأَ     ﴿ : الشَّسَقاِء َفُيَيسَّسُر ِلَعَمِؿ َأْىِؿ الشَّسَقاَوِة، ُث

   
  َ(3)(﴾ اآْلَية .

  وجو الطعن
ىذا الحديث؛ ألنو يدؿ عمى الجبر؛ أي أف اإلنساف مجبور (1) ونيازي(4)رد سامر إسبلمبولي(  1)

عمى سموؾ طريؽ اإليماف أو الكفر، ثـ ىو مجبور عمى الثواب أو العقاب، وىو تفسير خطأ لنص 

                                                 

(. 10-5)  سورة الميؿ، اآليات (1)
      البخاري في الصحيح، كتاب التفسير، باب قولو ﴿ (2)

 (.  4/1890)، (4661) ﴾، رقـ الحديث
   البخاري في الصحيح، كتاب التفسير، باب ﴿ (3)

 ومسمـ في الصحيح،كتاب القدر، باب (4/1891)، (4666)﴾، رقـ الحديث ،

(. 8/46)، (6901)كيفية الخمؽ، رقـ الحديث 
متخصص في الدراسػات ، وصؼ أنو (ـ1963)سامر بف محمد نزار إسبلمبولي، ولد في دمشؽ عاـ   ىو (4)

ألقى عدة محاضرات في وقد  الكتاب العرب، اإلسػبلمية، وباحث ومحاضر في الفكر اإلسبلمي، وعضو في اتحاد
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اآلية التي تدؿ بوضوح عمى إعطاء الحرية المطمقة في اختيار اإليماف أو الكفر، واآليات الدالة 
  ﴿ : عمى االختيار كثيرة، منيا قولو تعالى

    
﴾(2()3). 
: بينما أىؿ السنة الذيف تخرجوا عمى أيدي جنود السمطاف يخافوف أف يقولوا: " وزاد نيازي قائبل (2)

ال يعمـ ا َمف ِمَف الناس سوؼ يختار اإليماف، ومف منيـ سوؼ يختار الكفر بحريتو؛ ألنيـ يروف 
في عدـ معرفة ا نقصا أو عجزا، وىذا غير صحيح مطمقا؛ ألف ا سبحانو بمشيئة منو سابقة 
وبرغبة خاصة لديو أراد أال يعمـ َمف ِمَف الناس سوؼ يختار اإليماف وَمف ِمَف الناس سوؼ يختار 
الكفر؛ ألنو إذا افترضنا أصبل معرفة ا ليذا الموضوع انتفت الحرية، وأصبح لزاما أف ا سبحانو 

 . (4)"قد كذب عمينا، وىذا غير صحيح عمى اإلطبلؽ 
أخطأ الطاعناف في فيـ اآلية وفي فيـ الحديث؛ فكاف ادعاء التعارض بينيما عاريا : مناقشة الطعن

عف الصحة، وأضاؼ نيازي إلى ذلؾ رأيا باطبل خالؼ فيو صريح القرآف والسنة، والصواب في ىذا 
 :كمو يتبيف في النقاط اآلتية

ورد في اآلية والحديث معا تيسير اإلنساف إلى مصيره األخروي والعمؿ الموافؽ ليذا المصير  (1)
سواء كاف مف أىؿ السعادة أو كاف مف أىؿ الشقاوة، والعجيب أف الطاعنيف فيما مف اآلية إعطاء 
الحرية المطمقة في اختيار اإليماف أو الكفر، وفيما مف الحديث الجبر، رغـ أف كبل اآلية والحديث 
                                                                                                                                               

سبلمية كتاب تحرير العقؿ :  ولو مقاالت في عدة مجبلت وصحؼ، ألؼ عددا مف الكتب، أبرزىا،مراكز ثقافية وا 

مف النقؿ وقراءة نقدية لمجموعة مف أحاديث البخاري ومسمـ، وكتاب القرآف مف اليجر إلى التفعيؿ، وكتاب القرآف 

 انظر مدونات مكتوب، وموؿ الكتاب .تاريخ ومعاصرة، وغيرىا: والواقع، وكتاب ظاىرة النص القرآني= =بيف المغة

. العربي، وىما  موقعاف عمى شبكة المعمومات الدولية
إنذار مف السماء، وديف الرحمف، :   ىو كاتب سوري معاصر مف أصؿ شركسي، ىاجر إلى أمريكا، مف مؤلفاتو(1)

وديف السمطاف، وقد زعـ فيو أف السنة المطيرة وضعيا أئمة المسمميف مف الفقياء والمحدثيف؛ لتثبيت ممؾ السمطاف 

المسمميف ومحدثييـ قديمًا ىـ جنود السمطاف = =وىو معاوية بف أبي سفياف رضى ا عنو، ويصرح بأف فقياء

، (1/27)وسار عمى دربيـ عمماء المسمميف إلى يومنا ىذا، انظر، عماد الشربيني، السنة في كتابات أعداء اإلسبلـ 

.  وانظر الموقع اإللكتروني ويكيبيديا الموسوعة الحرة، قائمة أعبلـ الشركس في الدوؿ العربية
(. 29)  سورة الكيؼ، اآلية (2)
(. 195)، ونيازي، ديف السمطاف، ص (259)  انظر،  إسبلمبولي، تحرير العقؿ مف النقؿ، ص (3)
(. 196)  انظر، نيازي، ديف السمطاف، ص (4)
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متقارباف في المفظ والداللة، والحديث يفسر اآلية بوضوح، خاصة في الزيادة التي أعرض عنيا 
وىذا تفريؽ بيف المتماثبلت، ومخالؼ لممنيج العممي في فيـ النصوص؛ ألنيا قراءة . الطاعناف

.  مغرضة، يطوع فييا الطاعف النصوص لخدمة غرض في نفسو دوف أف تكوف الحقيقة مبتغاه
   وفي سبيؿ ادعاء التعارض بيف القرآف والحديث ال يجد الطاعناف غضاضة مف التعسؼ في فيـ 
الحديث، وقد غفبل أو تغافبل عف أف الذي ادعوه في الحديث يمزميما أف يقوال بمثمو في فيـ اآلية؛ 

ال وقعا في التناقض، وىذا ما حدث فعبل وكوف الحديث أكثر تفصيبل مف . لتقارب األلفاظ بينيما، وا 
. ال يغير مف األمر شيئا–  وىذه طبيعة النصوص الشارحة دائما - اآلية 

وىذا الحديث أصؿ ألىؿ السنة في أف السعادة والشقاء بتقدير ا القديـ، : " (1)قاؿ الميمب (2)
وفيو رد عمى الجبرية؛ ألف التيسير ضد الجبر؛ ألف الجبر ال يكوف إال عف كره وال يأتي اإلنساف 

وىذا يعني أف لفظ التيسير يتعارض مع معنى . (2)"الشيء بطريؽ التيسير إال وىو غير كاره لو 
، وبيذا يتبيف أف الطاعنيف فيما مف الحديث عكس داللتو المغوية؛ فبل (3)الجبر كما قاؿ األزىري

تعارض بيف الحديث واآلية؛ ألف التيسير في كمييما يقصد بو حرية اختيار العمؿ المؤدي إلى 
 .المصير المناسب لو

يدؿ منطوؽ الحديث عمى إنكار ترؾ العمؿ بحجة أف مصائر العباد مكتوبة، ففيو حث عمى  (3)
لكف الطاعنيف أعرضا عف منطوؽ الحديث، . االجتياد في الطاعات، وىذا تأصيؿ لمبدأ االختيار

وىذا . وزعما أف مفيـو الحديث يفيد أنو ما دامت المصائر مكتوبة فالعبد مجبور عمى أفعالو
المسمؾ بعيد عف الفيـ السميـ لمنصوص ألنو لو كاف ىذا المفيـو صحيحا لما جاز تقديمو عمى 

منطوؽ الحديث؛ ألف المنطوؽ مقدـ عمى المفيـو عند التعارض، فكيؼ إذا عممت أف ىذا المفيـو 
الذي ذىب إليو الطاعناف ال يصح؛ ألنو ال تبلـز عقبل بيف العمـ السابؽ بفعؿ اإلنساف وجبره عميو 

 !كما سيتبيف بعد قميؿ ؟
لو صح مسمؾ الطاعنيف في فيـ النصوص لمـز رد اآليات التي توىـ الجبر؛ لتعارضيا مع  (4)

   ﴿ : آيات االختيار، مثؿ قولو تعالى
    

                                                 

  ىو الميمب بف أحمد بف أبي صفرة األندلسي، لو شرح صحيح البخاري، ينقؿ عنو الشراح كثيرا كابف حجر (1)

 (..2/232)، القنوجي، أبجد العمـو (17/579)انظر، الذىبي، سير أعبلـ النببلء . ىػ (435 )وغيره، توفي عاـ 
، والمفظ ىنا كما ساقو (11/506)، ابف حجر، فتح الباري (10/300)  انظر، ابف بطاؿ، شرح صحيح البخاري (2)

 .ابف حجر، وفي سياؽ ابف بطاؿ طوؿ
 (.13/42)  انظر، األزىري، تيذيب المغة (3)
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﴾(1)وقولو تعالى ، : ﴿ 
    

﴾ (2)وىذا البلـز باطؿ؛ لقولو تعالى ، : ﴿ 
   

      
   

﴾ (3) وتدبر القرآف يقتضي الجمع بينيما بوجو ال يخالؼ إحداىما؛ ،
 أف القرآف أثبت لمعبد مشيئة مستقمة يختار بيا طريؽ الخير أو الشر، وأثبت  تعالى (4)وحاصمو
مشيئة كونية بحيث ال يحدث شيء في الكوف إال إذا أراد ا وجوده، ومشيئة شرعية : مشيئتيف

 ﴿ : فيو يحب اإليماف ويأمر بو، قاؿ تعالى: بمعنى المحبة والرضى
    

     
    

  ﴾(5) ،فا ال يحب الكفر لكنو ال يجبر أحدا عمى اإليماف ،
ف شرا فشر  . وكؿ محاسب عمى اختياره إف خيرا فخير وا 

رأى نيازي أف عمـ ا السابؽ بأفعاؿ العباد يقتضي جبرىـ عمييا، وىو مخالؼ آليات االختيار  (5)
في القرآف؛ لذلؾ قرر أف ا تعالى شاء أال يعمـ أعماؿ العباد إال بعد حدوثيا كي يكوف العبد 

نما مشيئة– سبحانو – مختارا ألفعالو؛ فعدـ عممو  . ليس عجزا، وا 
 (6)وىو رأي باطؿ، عارض بو صاحبو قطعيات النصوص الشرعية، واتبع فيو رأيا انقرض:    قمت

َؿ َمْف َقاَؿ ِفى اْلَقَدِر  ): (2) في البصرة، قاؿ يحيى بف يعمر(1)بعد أف أظيره معبد الجيني َكاَف َأوَّس

                                                 

(. 29)  سورة التكوير، اآلية (1)
 (.29)  سورة الكيؼ، اآلية (2)
 (.82)  سورة النساء، اآلية (3)
(. 3/156)  انظر تفصيمو عند ابف تيمية، منياج السنة النبوية في نقض كبلـ الشيعة والقدرية (4)
(. 7)  سورة الزمر، اآلية (5)
وقد انقرضت القدرية : قاؿ أصحاب المقاالت مف المتكمميف: " (1/70)  قاؿ النووي في شرح صحيح مسمـ (6)

القائموف بيذا القوؿ الشنيع الباطؿ، ولـ يبؽ أحد مف أىؿ القبمة عميو، وصارت القدرية في األزماف المتأخرة تعتقد 

".  الخير مف ا والشر مف غيره، تعالى ا عف قوليـ : إثبات القدر؛ ولكف يقولوف
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ْيِف َأْو ُمْعَتِمَرْيِف، َفُقْمَنا ، َفاْنَطَمْقُت َأَنا َوُحَميْػُد ْبُف َعْبِد الرَّسْحَمِف اْلِحْمَيِرىُّ َحاجَّس َلْو : ِباْلَبْصَرِة َمْعَبٌد اْلُجَيِنىُّ
َفَسَأْلَناُه َعمَّسا َيُقوُؿ َىؤاَُلِء ِفى اْلَقَدِر، - صمى ا عميو وسمـ - َلِقيَنا َأَحًدا ِمْف َأْصَحاِب َرُسوِؿ المَّسِو 

َفُوفَِّؽ َلَنا َعْبُد المَّسِو ْبُف ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّساِب َداِخبًل اْلَمْسِجَد، َفاْكَتَنْفُتُو َأَنا َوَصاِحِبى َأَحُدَنا َعْف َيِميِنِو 
، َفُقْمتُ  ـَ ِإَلىَّس َأَبا َعْبِد الرَّسْحَمِف ِإنَّسُو َقْد َظَيَر ِقَبَمَنا : َواآلَخُر َعْف ِشَماِلِو، َفَظَنْنُت َأفَّس َصاِحِبى َسَيِكُؿ اْلَكبَل

ـَ (3)َناٌس َيْقَرُءوَف اْلُقْرآَف َوَيَتَقفَّسُروفَ  ـْ -  اْلِعْم ـْ َيْزُعُموَف َأْف اَل َقَدَر َوَأفَّس اأَلْمَر - َوَذَكَر ِمْف َشْأِنِي َوَأنَّسُي
ـْ ُبَرآُء ِمنِّى، َوالَّسِذى َيْحِمُؼ ِبِو َعْبُد المَّسِو : َقاؿَ . (4)ُأُنؼٌ  ـْ َوَأنَّسُي ـْ َأنِّى َبِرىٌء ِمْنُي َفِإَذا َلِقيَت ُأوَلِئَؾ َفَأْخِبْرُى

ـْ ِمْثَؿ ُأُحٍد َذَىًبا َفَأْنَفَقُو َما َقِبَؿ المَّسُو ِمْنُو َحتَّسى ُيْؤِمَف ِباْلَقَدِر    .(5)(ْبُف ُعَمَر َلْو َأفَّس أَلَحِدِى
:    ويظير بطبلف ىذا الرأي في الوجوه اآلتية

ف دؽ وخفي:أوال قاؿ :  مخالفتو الصريحة لآليات الدالة عمى شموؿ عمـ ا تعالى لكؿ شيء وا 
     ﴿ : تعالى

     
     

     
 ﴾ (6)وقاؿ ، :﴿   

          
        

      
 ﴾ (7)وقاؿ ، : ﴿   

                                                                                                                                               

معبد بف عبد ا بف عويمر الجيني، نزيؿ البصرة، وأوؿ مف تكمـ بالقدر (: " 4/185 )  قاؿ الذىبي في السير (1)

سوسف بالعراؽ، كاف نصرانيا فأسمـ ثـ تنصر، فأخذ  أوؿ مف نطؽ في القدر: األوزاعي يقوؿ... في زمف الصحابة

". مات قبؿ التسعيف ... عنو معبد وأخذ غيبلف القدري عف معبد
يحيى بف يعمر بفتح التحتانية والميـ بينيما : " ( 7678) ، رقـ الترجمة (598)  قاؿ ابف حجر في التقريب ص (2)

".  ميممة ساكنة، البصري، نزيؿ مرو وقاضييا، ثقة فصيح، وكاف يرسؿ، مف الثالثة، مات قبؿ المائة وقيؿ بعدىا ع
. ، باب القاؼ مع الفاء(4/137)يطمبونو ويتتبعونو، انظر، ابف األثير، النياية :  يتقفروف العمـ  (3)
" أي ُمْستأَنٌؼ اْستئنافا مف غير أف يكوف سبؽ بو سابؽ قضاء وتقدير : " قاؿ ابف األثير في النياية   (4)

. ، باب اليمزة مع النوف(1/180)
(. 1/128)، (102)  أخرجو مسمـ في الصحيح، كتاب اإليماف، باب اإلسبلـ واإليماف، رقـ الحديث (5)
(. 22)  سورة الحديد، اآلية (6)
(. 11) سورة التغابف، اآلية  (7)
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     ﴾(1)وقاؿ ، : ﴿
    

 ﴾(2)وقاؿ ، : ﴿  
   ﴾(3)وقاؿ ، : ﴿
    ﴾(4)وقاؿ ، :

     ﴿ : وقاؿ
    

    
     

     ﴾(5)وقاؿ ، :
 ﴿   

   
﴾(6)وقاؿ ،: ﴿   

       
         

      
      

  ﴾ (7)وقاؿ ، : ﴿  
   
    ﴾ (8) ،

، وغيرىا مف اآليات الكثيرة، ووجو الداللة مف اآليات واضح؛ فيي تقرر أف عمـ ا عاـ (8)﴾
خراج شيء مف أفراده إال بدليؿ والدليؿ عمى خبلفو، وتنص اآليات  شامؿ؛ فبل يجوز تخصيصو وا 
أيضا عمى شموؿ عمـ ا تعالى لما لـ يقع بعد مف األحداث نصا ال يحتمؿ التأويؿ، فانظر في 

﴾،     ﴿ : قولو تعالى
                                                 

(. 51) سورة التوبة، اآلية  (1)
 (.49) سورة القمر، اآلية  (2)
 (.40) سورة األحزاب، اآلية  (3)
 (.282) سورة البقرة، اآلية  (4)
(. 3) سورة سبأ، اآلية  (5)
(. 7) سورة طو، اآلية  (6)
 (.29) سورة آؿ عمراف، اآلية  (7)
(. 75) سورة النمؿ، اآلية  (8)
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 ﴾، وغيرىا؛ فيتبيف مف اآليات أف    ﴿ : وقولو
.   ا تعالى شاء أف يعمـ األفعاؿ قبؿ حدوثيا خبلفا لزعـ الطاعف

يعترؼ الطاعف أف رأيو الذي ارتآه استنتاج عقمي وليس نصا شرعيا؛ وىذا االستدالؿ قائـ : ثانيا
عمى التبلـز العقمي بيف حرية اإلرادة وعدـ العمـ بالفعؿ قبؿ وقوعو، وىو استدالؿ غير صحيح 

: ألمريف
، وال يجوز تقديـ الرأي عمى النص (1)عمى فرض صحة التبلـز العقمي، فيو رأي محتمؿ- أ 

ال كاف اتباعا لميوى وتكذيبا لمقرآف، قاؿ تعالى ﴿ : الشرعي الصريح عند التعارض، وا 
    

     
    

  ﴾ (2)وقاؿ ، : ﴿ 
   

   
  

   
 ﴾(3)وكؿ رأي خالؼ القرآف فيو باطؿ ، .

نما يدؿ عمى خبلفو ؟– ب  وبيانو ! فكيؼ إذا عممت أف ىذا التبلـز باطؿ ال يدؿ العقؿ عميو، وا 
أف ا تعالى أعطى اإلنساف حرية اختيار طريؽ الخير أو طريؽ الشر، وا أعمـ بخمقو مف 

، فيو يعمـ ما     ﴾(4)أنفسيـ، ﴿ 
والواقع يدؿ . سوؼ يختاروف، فكتب عمييـ أعماليـ ومصائرىـ بناء عمى عممو بما سوؼ يختاروف

عمى عدـ التبلـز بيف العمـ والجبر؛ فمو أف أحد المدرسيف خبر طبلبو سنوات عدة، ثـ دخؿ عمييـ 
بداية السنة الجديدة، وكتب نتائجيـ مقدما مف خبلؿ خبرتو تمؾ، ولـ يخبرىـ بيا، ثـ بدأ بالتدريس 
واالختبارات كالمعتاد، وفي نياية العاـ طابؽ المعمـ بيف النتائج األولية والنتائج النيائية فتماثمت، 

ىؿ يحؽ ألحد الطمبة االعتراض عمى النتائج بحجة أف المعمـ جبره عمى نتيجتو كونو عمميا مسبقا 
.  و المثؿ األعمى مف قبؿ ومف بعد! ؟

                                                 

 وال يجوز أف يكوف ىذا الرأي قطعيا؛ ألف العقؿ الصريح ال يمكف أف يعارض النقؿ الصحيح كما حرره ابف  (1)

(. 7/665)تيمية، انظر، الفتاوى 
(. 3) سورة األعراؼ، اآلية  (2)
(. 3)  سورة محمد، اآلية (3)
(. 14) سورة الممؾ، اآلية  (4)
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ناقشني : " قاؿ: أجرى الطاعف حوارا مع مخالفيو ليثبت صواب رأيو، أسوقو، ثـ أعقب عميو: ثالثا
إني ال : قمت لو. كيؼ تقوؿ إف ا ال يعمـ وا عميـ:  في ىذه الفكرة قائبل(1)"رجاؿ الديف"أحد 

شاء ا أف ال يعمـ ما سيختاره عبده مف اإليماف أو الكفر؛ حتى يحمؿ : أقوؿ ال يعمـ، بؿ أقوؿ
أال تؤمف أف : قمت. ال يجوز أف نفترض أصبل عدـ معرفة ا افتراضا: قاؿ. لعبده المسؤولية كاممة

لنفرض أف ا تعالى شاء أال يعمـ عف موضوع معيف، : نعـ، قمت: ا عمى كؿ شيء قدير ؟ قاؿ
نعـ، فإف ا ال يستطيع أف ال يعمـ : قاؿ: فيؿ يعجز عف ذلؾ ؟ فانتبو إلى ما أقصده، فقاؿ معاندا

فيؿ تصورنا عجز ا عف شيء يريده تصور كامؿ  تعالى ؟ وىؿ ىذا منطؽ . ألنو عميـ أصبل
. (2)"القرآف ؟
قد تبيف خطأ الطاعف في قولو إف ا شاء أال يعمـ، وكذا في ادعائو التبلـز بيف العمـ :    قمت

والجبر، وقد غالط الطاعف الحقيقة أيضًا عندما نصب تعارضًا موىومًا بيف العمـ الشامؿ والقدرة 
:  المطمقة، وبطبلف ىذه المغالطة يتبيف في ما يأتي

فإذا ! ىؿ يستطيع ا أف يريد أف يكوف عاجزًا عف شيء معيف ؟: يمكف عكس القضية فيقاؿ- أ
ف قاؿ: قاؿ نعـ، لزمو ما ألـز بو مخالفو، وقس عمى ىذا غيره مف : ال، فقد ناقض نفسو، وا 

إذا شاء ا أف يتصؼ ! إذا شاء ا أف يخمؽ مف ىو أقوى منو ىؿ يعجز ؟: االفتراضات الباطمة
!   نعوذ با مف الخذالف ! بالموت ىؿ يعجز ؟

ال يجوز افتراض أف يشاء ا تعالى عدـ العمـ بشيء ما؛ : صدؽ خصـ الطاعف عندما قاؿ– ب 
. (3)ألف ىذا االفتراض مف المستحيؿ لذاتو، والمستحيؿ لذاتو ال يمكف تصور وجوده فيو معدوـ

                                                 

 وقع المؤلؼ في اإلسقاط المصطمحي عندما استعمؿ كثيرا ىذا المصطمح في كتابو، ومف المعمـو تاريخيا أف  (1)

مصطمح رجاؿ الديف يطمؽ عمى قساوسة النصارى عمى اختبلؼ رتبيـ الكنسية؛ ألنيـ يعدوف أنفسيـ وسائط بيف 

، أما " الكتاب المقدس " ا والناس؛ فبل يستطيع أحد االلتجاء إلى ا إال بوساطتيـ، فضبل عف احتكارىـ تفسير 

   ﴿ : في اإلسبلـ فالحاؿ مختمؼ، قاؿ تعالى

      

     

   

   (. 186)﴾ سورة البقرة، اآلية
( 196)  نيازي، ديف السمطاف، ص (2)
 (..47)  انظر، الشيرستاني، نياية اإلقداـ في عمـ الكبلـ، ص (3)
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ومف لواـز الربوبية كماؿ العمـ وشمولو، والجيؿ نقص ال يجوز أف يتصؼ الرب بو عقبًل ونقبًل؛ 
. فمو جيؿ لما كاف رباً 

   وبعد ىذه الجولة يتبيف أف الطاعنيف وقعا في مخالفة النقؿ الصحيح والعقؿ الصريح، ووقعا في 
. الخطأ في فيـ اٌلقرآف والحديث معا؛ مما يسقط طعنيما في الحديث وادعائيما التعارض بينيما

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المطمب الثاني 
نقد الطعن في حديث الميثاق 

 
   ﴿ : قاؿ ا تعالى: اآليتان
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  ﴾(1). 

: َقاؿَ - َصمَّسى المَّسُو َعَمْيِو َوَسمَّسـَ - َعْف النَّسِبيِّ - َرِضَي المَّسُو َعْنُو - َأَنَس ْبَف َماِلٍؾ  )عف : الحديث
َلْو َأفَّس َلَؾ َما ِفي اأْلَْرِض ِمْف َشْيٍء َأُكْنَت : َيُقوُؿ المَّسُو َتَعاَلى أِلَْىَوِف َأْىِؿ النَّساِر َعَذاًبا َيْوـَ اْلِقَياَمةِ 

، َفَيُقوؿُ : َتْفَتِدي ِبِو ؟ َفَيُقوؿُ  ـْ ـَ َأْف اَل ُتْشِرَؾ ِبي : َنَع َأَرْدُت ِمْنَؾ َأْىَوَف ِمْف َىَذا َوَأْنَت ِفي ُصْمِب آَد
 .(2)(َشْيًئا، َفَأَبْيَت ِإالَّس َأْف ُتْشِرَؾ ِبي 

 وجو الطعن
أوال عمماء السنة عندنا يعتبروف ىذا الحديث مف األحاديث القدسية، أي وحي مف : " قاؿ نيازي   

مع األسؼ لكؿ عمماء السنة؛ فإف ىذا الكبلـ مناقض لمقرآف الكريـ . ا مثمو مثؿ القرآف تماما
وآياتو، والدليؿ آية حقيقية مف القرآف شاىدة عمى أف ىذا الحديث كمو ال أساس لو في ديف ا أبدا، 

    ﴿ : واآلية ىي التالية
    

  
   

     
﴾ 172-نص اآلية صريح وىو أمامكـ ويشيد أف . األعراؼ

الجميع شيد با وقاؿ بمى، وىذا حدث بقوة الخمؽ؛ ألف الذرية وىي في ظير آدـ وبنيو مف الناس 
ما زالت تحت إرادة ا وتصرفو، ولـ يجعؿ فييـ ا بعد العقؿ والفكر وحرية اإلرادة واالختيار 

إشارة مف جزء مف  (382)كما نجد في صحيح مسمـ، الحديث رقـ... لمرحمف أو لمشيطاف بعد
- صمى ا عميو وسمـ- ا أكبر ا أكبر، فقاؿ رسوؿ ا :فسمع رجبل يقوؿ ): حديث يقوؿ فيو

                                                 

(. 173-172)  سورة األعراؼ، اآليتاف (1)
، ومسمـ في (2395)/، (6189)  البخاري في الصحيح،كتاب الرقاؽ، باب صفة الجنة والنا ر، رقـ الحديث (2)

(. 8/134)، (7261)الصحيح،كتاب صفات المنافقيف وأحكاميـ، باب طمب الكافر الفداء، رقـ الحديث
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فيـ - صمى ا عميو وسمـ - وىذا دليؿ أف الرسوؿ. (1)(عمى الفطرة، فنظروا فإذا ىو راعي معزى 
اآلية الكريمة تماما، وعمـ أف فطرة اإليماف سابقة لوال تدخؿ األىؿ بتعميـ اإلشراؾ لئلنساف 

مناقض لنص - عمى أنو أبى إال أف يشرؾ با - فيمجسونو أو ييودونو؛ لذلؾ فنص الحديث 
ولو أف المسمميف كانوا يعرفوف القرآف . اآلية بشكؿ صريح ومناقض لفيـ الرسوؿ الكريـ كما رأيتـ

ـَ  )ويقرؤوف آيات ا   سيطرت عمييـ ىذه الروايات المشبوىة وظنوىا دينا يجب اتباعو (2)(ِل
.   (3)"وعندىـ القرآف ينتظر مف يتبعو 

أساء الطاعف فيـ الحديث؛ فظف أنو يعارض القرآف؛ فرده، وليس ىذا غريبا عنو،  :مناقشة الطعن
فيو يعتمد عمى ثقافتو المتواضعة في فيـ النصوص الشرعية والمصطمحات العممية دوف أف يراجع 

كبلـ العمماء المتخصصيف في التفسير والحديث والمغة؛ فيقع في األخطاء الجسيمة في الفيـ 
: واالستدالؿ والحكـ عمى األحاديث، وفيما يأتي تسجيؿ أخطائو وتصويبيا

زعـ الطاعف أف عمماء السنة يروف أف الحديث القدسي مثؿ القرآف تماما، وىو كبلـ عار عف  (1)
الصحة تماما، وال يقوؿ بو أحد مف العمماء فيما أعمـ؛ فقد نص المحدثوف عمى التفريؽ بيف القرآف 

، لكنيـ متفقوف عمى أف (4)والحديث القدسي، صحيح أنيـ اختمفوا في بعض وجوه التفريؽ بينيما

                                                 

َكاَف َرُسوُؿ المَّسِو  صمى ا عميو وسمـ  ُيِغيُر ِإَذا َطَمَع : َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َقاؿَ  )  الحديث فيو حذؼ، وتمامو (1)

الَّس َأَغاَر، َفَسِمَع َرُجبًل َيُقوُؿ المَّسُو َأْكَبُر المَّسُو َأْكَبرُ  َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَّسِو  . اْلَفْجُر، َوَكاَف َيْسَتِمُع اأَلَذاَف، َفِإْف َسِمَع َأَذاًنا َأْمَسَؾ َواِ 

َّـس َقاَؿ َأْشَيُد َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّس المَّسُو َأْشَيُد َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّس المَّسوُ . َعَمى اْلِفْطَرةِ : صمى ا عميو وسمـ  َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَّسِو  صمى . ُث

أخرجو مسمـ في الصحيح، كتاب الصبلة، باب ، (َفَنَظُروا َفِإَذا ُىَو َراِعى ِمْعًزى . َخَرْجَت ِمَف النَّسارِ : ا عميو وسمـ

ولعمو حذؼ . (2/3)، ( 873)اإلمساؾ عف اإلغارة عمى قـو في دار الحرب إذا  سمع فييـ األذاف، رقـ الحديث 

مف الحديث ما ال يتناسب مع دعوتو إلى تعطيؿ الجياد العسكري، بحجة أف الجياد المذكور في القرآف ليس فيو 

 (.  734)قتاؿ، انظر كتابو ديف السمطاف، ص 
. النافية كي تتضح العبارة" ما " بػ " سيطر "   الصواب نفي الفعؿ المضارع (2)
(. 264-263)  نيازي، ديف السمطاف، ص (3)
  ال تجوز رواية القرآف بالمعنى، وىو متعبد بتبلوتو في الصبلة، و يشترط في ثبوتو التواتر، أما الحديث القدسي (4)

فميس كذلؾ، واتفقوا عمى أف القرآف كبلـ ا لفظا ومعنى، واختمؼ في الحديث القدسي ىؿ لفظو مف ا أـ مف 

لكف ال ثمرة لمخبلؼ ىنا؛ ألف القائميف بأف لفظو مف ا يروف أف كثيرا مف . الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ 

عبد الغفور البموشي في كتابو األحاديث . األحاديث القدسية رويت بالمعنى مما جعؿ الرواة يتصرفوف بالمفظ، قالو د
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ف مف (1)القرآف ليس كالحديث القدسي أبدا ، وال أعمـ مف أيف أتى الطاعف بيذه الدعوى الباطمة، وا 
لو أدنى اشتغاؿ بالحديث يدرؾ بسيولة الفرؽ الواسع بينيما، لكف الطاعف درج عمى مثؿ ىذه 

المجازفات التي تدؿ عمى ضعفو العممي وبعده عف ممارسة النقد الحديثي، ومف كانت حالو ىكذا 
لـ يجز لو إصدار األحكاـ عمى أحاديث أصح كتاب بعد كتاب ا تعالى وتخطئة العمماء سمفا 

.  وخمفا
فيـ الطاعف أف الحديث يذكر أف اإلنساف أبى إال الشرؾ با عندما أخذ ا عميو ميثاؽ  (2)

التوحيد وىو في صمب آدـ قبؿ أف يخرج لمدنيا مف بطف أمو، وىذا مخالؼ لآلية التي تذكر أنو 
  ﴿ : شيد  بالتوحيد وقت ذاؾ، قاؿ تعالى

     
  

   
    

  ﴾   .
   لكف الطاعف أساء فيـ الحديث، ولو أنو أكمؿ اآلية لتبيف لو اتفاقيا مع الحديث؛ فالحديث يبيف 

أف ا تعالى يذّكر الكافر يوـ القيامة بالميثاؽ الذي أخذه عميو قبؿ خمقو في الدنيا؛ فقد شيد 
أبيت إال  )اإلنساف  بالتوحيد آنذاؾ، لكنو تنكر ليذا الميثاؽ وأشرؾ با في الدنيا؛ فتأويؿ قولو 

نما بعد أف خمقو ا في الدنيا وكمفو  (أف تشرؾ بي  ليس وقت أخذ الميثاؽ في عالـ الذر، وا 
 ﴿ : بالتوحيد، واآلية بتماميا توضح ىذا المعنى لو أكمميا الطاعف، قاؿ تعالى

     
   

   
    

     
   

    
    

    
         

    

                                                                                                                                               

بناء عميو فقد انحصر الخبلؼ في أصؿ الحديث القدسي وليس : قمت. (24)القدسية في دائرة الجرح والتعديؿ، ص 

. في المفظ الذي وصمنا؛ فالكؿ متفؽ عمى أف المفظ الذي وصمنا ليس مف ا خبلفا لمقرآف
، الكفوي، الكميات، ( 113)  انظر تفريؽ العمماء بيف القرآف والحديث القدسي عند الجرجاني في التعريفات، ص (1)

(. 64)القاسمي، قواعد التحديث، ص  (1146)ص 
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    ﴾(1) . ﴿ فقولو
   

    
  ىو في معنى الحديث، وىو أف المشركيف ﴾ 

أبوا أف ينفذوا العيد الذي قطعوه عمى أنفسيـ مف قبؿ فأشركوا، فيذكرىـ ا تعالى بذلؾ العيد ويبيف 
. أف ال حجة ليـ في ترؾ التوحيد في الدنيا بعد إقرارىـ بو في عالـ الذر

   بعد ىذا البياف يظير أف اآلية والحديث متفقاف في المعنى مما يدؿ عمى أنيما خرجا مف مشكاة 
. واحدة، لكنو سوء الفيـ أو سوء القصد أو كبلىما أديا إلى ادعاء رد الحديث بسبب مخالفة القرآف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطمب الثالث
نقد الطعن في حديث 

دَماكُلنَّس  ) ازِلمِل مِلنْع إِلحْع لِل الْعحَم يٍن أَمذْعىَمبَم لِلمُلبِّ الرَّسجُل دِل اتِل عَمقْعٍل وَم  (مَما رَمأَميْعتُل مِلنْع نَماقِلصَم
 

                                                 

(. 173-172)  سورة األعراؼ، اآليتاف (1)
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 ﴿ : قاؿ ا تعالى: اآلية
    

    
     

      
   

 ﴾ (1) .
ِفػػػي َأْضَحى َأْو – َصمَّسى المَّسُو َعَمْيِو َوَسمَّسـَ - َخَرَج َرُسوُؿ المَّسِو : َعْف َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َقاؿَ : ) الحديث

. َيا َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّسْقَف؛ َفِإنِّي ُأِريُتُكفَّس َأْكَثَر َأْىِؿ النَّسارِ : ِفْطٍر ِإَلى اْلُمَصمَّسى، َفَمرَّس َعَمى النَِّساِء، َفَقاؿَ 
ـَ َيا َرُسوَؿ المَّسِو ؟: َفُقْمفَ  ُتْكِثْرَف المَّسْعَف، َوَتْكُفْرَف اْلَعِشيَر، َما َرَأْيُت ِمْف َناِقَصاِت َعْقٍؿ َوِديٍف : َقاؿَ ! َوِب

َأَلْيَس : َوَما ُنْقَصاُف ِديِنَنا َوَعْقِمَنا يػػَا َرُسوَؿ المَّسِو ؟ َقاؿَ : ُقْمفَ . َأْذَىَب ِلُمبِّ الرَّسُجِؿ اْلَحاِزـِ ِمْف ِإْحَداُكفَّس 
َفَذِلِؾ مػِػْف ُنْقَصاِف َعْقِمَيا، َأَلْيَس ِإَذا َحاَضْت : َقاؿَ . َبَمى: َشَياَدُة اْلَمْرَأِة ِمْثَؿ ِنْصِؼ َشَياَدِة الرَّسُجِؿ ؟ ُقْمفَ 

ـْ َتُصـْ ؟ ُقْمفَ  ـْ ُتَصؿِّ َوَل  .(2)(َفَذِلِؾ ِمْف ُنْقَصاِف ِدينِػَيا : َقاؿَ . َبَمى: َل
اعترض الطاعنوف عمى تفسير الحديث لآلية، ورفضوا إطبلؽ نقص العقؿ عمى المرأة   :وجو الطعن

: بسبب نقص شيادتيا، واختمفوا في تعميؿ نقص شيادتيا كاآلتي
والمدقؽ بيذا الحديث يجد أنو متصادـ بشكؿ صريح مع القرآف؛ ألف : " قاؿ سامر إسبلمبولي (1)

األصؿ في اإلنساف بشقيو الذكر واألنثى أنيما واحد مف حيث النظرة القرآنية، وما اختص بو مف 
أحكاـ متعمقة بالمرأة فذلؾ راجع الختبلؼ الجنس بينيما مف حيض ونفاس وعدة الستبراء الرحـ، 
وليس ذلؾ لفضؿ أحدىما عمى اآلخر؛ فمذا نجد باقي األحكاـ الشرعية غير موجية لجنس معيف 
نما موجية لئلنساف بكونو إنسانا ذكرا كاف أـ أنثى، ىذا ىو األصؿ في األحكاـ القرآنية العدؿ  وا 

فجعؿ الشيادة في الذمـ المالية المرأتيف عوضا عف رجؿ ليس ذلؾ عائدا ... والمساواة بيف الجنسيف
لقصور ونقصاف عقؿ المرأة أبدا، واآلية لـ تذكر ذلؾ، بؿ صرحت بالسبب إلى أنو إذا ضمت 

وذلؾ خاص بمعاممة الديف كما ذكرنا آنفا وال عبلقة لو بباقي األمور ... إحداىما فتذكرىا األخرى
. الحياتية،  بؿ يقبؿ بشيادة المرأة الواحدة الخبيرة في مجاليا، وىذا ما نتعامؿ فيو بالحياة المعيشية
فأي سبب يوضع في تبرير شيادة امرأتيف عوضا عف رجؿ غير الذي نصت عميو اآلية القرآنية 

. (3)"يكوف كذبا وافتراء وتقوال عمى ا ورسولو؛ فمف ىذا الوجو يظير تيافت الحديث وبطبلنو

                                                 

(.  282)  سورة البقرة، اآلية (1)
، رقـ الحديث (2) ، ومسمـ، (1/116)، (228)  البخاري، الصحيح، كتاب الحيض، باب ترؾ الحائض الصـو

(. 1/61)، (250)الصحيح، كتاب اإليماف، باب بياف نقصاف اإليماف، رقـ الحديث 
 (.242-241)  سامر اإلسبلمبولي، تحرير العقؿ مف النقؿ، ص (3)
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 عمى المساواة بيف الرجؿ والمرأة مف حيث التكويف العقمي باآلية ﴿ (1)واستدؿ صالح أبو بكر (2)
    

  
﴾ (2)﴿ وقولو ،   

    
   

 ﴾ (3) ﴿ وقولو ، 
    

     
  
   

﴾  (4)صمى  )ومف ىنا نقوؿ إنو مف المستحيؿ أف يقوؿ النبي : "، ثـ قاؿ
واستدؿ عمى المساواة العقمية ، "قوال يخالؼ ما أنزؿ عميو مف ربو في ىذا الصدد  (ا عميو وسمـ 

.. إف المؤمنيف والمؤمنات والقانتيف والقانتات والتائبيف والتائبات: "بالمساواة في التكميؼ في قولو
: إذا جاءؾ المؤمنات يبايعنؾ عمى أال يشركف با شيئا وال يزنيف إلى أف قاؿ لو: "، وقولو(5)"اآلية 

                                                 

كاتب ولـ أقؼ عمى ترجمتو، وكؿ ما عرفتو عنو أنو . (132-2/130)  انظر، صالح أبوبكر، األضواء القرآنية (1)

األضواء القرآنية فى اكتساح "مصري، كاف ينتمي إلى جماعة أنصار السنة باإلسكندرية، وعندما أصدر كتابو 

قررت جماعة أنصار السنة - والذى تابع فيو أبا رية - ـ 1974عاـ " األحاديث اإلسرائيمية وتطيير البخارى منيا

وقد أمرت لجنة البحوث األزىرية بمنع ىذا الكتاب ومصادرتو بسبب تشكيكو بأصح كتب فصمو مف الجماعة، 

مناقشتيا : انظر، عماد السيد الشربيني، السنة النبوية في كتابات أعداء اإلسبلـ. الحديث، أال وىو صحيح البخاري

مركز الحقيقة الدولية لمدراسات، ممفات وتقارير، ماذا تعرؼ عف : وانظر، الموقع اإللكتروني، (1/426)والرد عمييا 

. جماعة القرآنييف
 (. 8-7)  سورة الشمس، اآليتاف (2)
 (.39-38)  سورة القيامة، اآليتاف (3)
 (.124)  سورة النساء، اآلية (4)
ال يوجد في القرآف آية بيذا النظـ، ولعؿ الطاعف ذكرىا بالمعنى وىذا ال يجوز، ووضع أقواس االقتباس :   قمت(5)

 ﴿ : (35)تحريؼ، والصواب قوؿ ا تعالى في سورة األحزاب، اآلية 
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وفي غير ذلؾ مف آيات القرآف نراه قد حمميف المسؤولية : "، ثـ قاؿ(1)"فبايعيف واستغفر ليف ا 
العقائدية ومسؤولية التصرؼ كما حمؿ الرجاؿ تماما، وىذا معناه أنو زودىف بما زود بو الرجاؿ مف 

وعمؿ نقص شيادتيا ". نعمة العقؿ الذي بمقتضاه تصبح مسؤوليتيف الدينية كاممة كالرجاؿ تماما 
، (2)(دينيا)السبب في اعتبار شيادتيا بنصؼ شيادة الرجؿ، ال يعتبر دليبل عمى نقصاف : " بقولو

ألف ا تعالى خصيا دوف الرجؿ برقة الشعور وحساسية العواطؼ، ومعمـو أف الرجؿ يستطيع 
الصمود أماـ مشيد الندـ والبكاء مف قاتؿ سيقتؿ بشيادتو ىو مثبل، أو مف سارؽ ستقطع يده، 
وعندئذ يختمؼ الرجؿ عف المرأة شعورا وعاطفة أماـ ىذا المشيد القضائي، فيما تحتاج ىي إلى 

                                                                                                                                               

  

  

       

  

    

      

    

     

    

  ﴾  .
   ﴿ :   الصواب في اآلية(1)

     

       

        

        

     

     

      

  ﴾ . (. 12)سورة الممتحنة، رقـ اآلية، رقـ
. (عقميا)  كذا ولعؿ الصواب (2)
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زميمة في تمؾ الشيادة وىذا الموقؼ لتعضدىا ثباتا وجمدا، ال يحتاج الرجؿ ألكثر مما فطر عميو 
مف جمد وخشونة تثبتو حتى ال يتراجع عف شيادتو مثمما يحتمؿ حصولو منيا لو تركت لوحدىا 

وفضبل عف ذلؾ فإف كثيرا مف عمماء . وبغير شاىدة تتـ شيادتيا و تثبتيا أماـ المؤثرات القضائية
االجتياد يروف أف شيادتيا في غير الديوف المالية كشيادة الرجؿ تماما ألف القرآف الكريـ حددىا 

". بالنصؼ في الديوف فقط 
 فرآى أف المفسريف وضعوا ىذا الحديث ألنيـ يؤولوف آيات القرآف لغير (1)أما ابف قرناس (3)

﴿ : وقولو تعالى: "معناىا، ورآى في تفسير اآلية رأيا آخر، فقاؿ
  

 ثـ يقوؿ .  ﴾ يعني أف المطموب ىو شيادة شاىديف
    ﴿ : تعالى

   
   ولكنو ال ،﴾ 

  ﴿ : يقؼ ىنا، بؿ يبيف سبحانو وتعالى السبب مف وجود امرأتيف، وىو
  
   وليس المقصود أف ،﴾

المرأة  بنصؼ شيادة الرجؿ؛ ألنو لو لـ تضؿ الشاىدة األولى وتدلي بالشيادة كاممة فمف نحتاج 
ثـ استدؿ بالقرآف عمى . (2)"لسماع شيادة األخرى وتكوف الشيادة تمت بامرأة واحدة ورجؿ واحد 

وتكوف المرأة تتمتع بنفس قدرات الرجؿ العقمية، وعمييا : " بطبلف القوؿ بنقص عقؿ المرأة، فقاؿ
نفس الواجبات الدينية، وىي كاممة العقؿ والديف إف ىي آمنت وعممت صالحا، وليا نفس الجنة 

    ﴿ : التي لمرجؿ
     

     
    

   
   ﴾(3)" (1) .

                                                 

  ىو كاتب سعودي مشارؾ في عدد مف المنتديات الحوارية في شبكة المعمومات الدولية، ولو صفحة في موقع (1)

أىؿ القرآف التابع لمقرآنييف في مصر، وىو يكتب باسـ مستعار، فابف قرناس ليس اسمو الحقيقي، لو عدة مؤلفات 

، 12858، العدد 38انظر، جريدة القبس الكويتية، السنة . الحديث والقرآف، وسّنة األوليف: يطعف فييا بالسنة أىميا

. وموقع أىؿ القرآف، منتديات محاور عمى شبكة المعمومات الدولية
. ، ويبلحظ القارئ الركاكة في التعبير، لكف المعنى واضح(371)  ابف قرناس، الحديث والقرآف، ص (2)
(. 40)  سورة غافر، اآلية (3)
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قبؿ مناقشة اعتراضات الطاعنيف عمى الحديث يحسف تمخيصيا وترتيبيا؛ لتتبيف مكامف الخطأ    
: في الفيـ واالستدالؿ عندىـ

: يرى اإلسبلمبولي أف الحديث يصادـ القرآف بشكؿ صريح في عدة مسائؿ، ىي: أوال
 .المساواة في األحكاـ القرآنية بيف الذكر واألنثى- أ 
اختصاص المرأة ببعض األحكاـ راجع إلى الظروؼ المتعمقة بجنسيا األنثوي، وليس تفضيبل - ب 

. لمرجؿ عمييا
 .َجْعػُؿ القرآف شيادة امرأتيف تعدؿ شيادة رجؿ واحد خاص بالديف فقط دوف باقي المعامبلت– ج 
 .شيادة المرأة الواحدة مقبولة في مجاؿ خبرتيا؛ ألنو المعموؿ بو في حياتنا- د 
 .       القرآف يعمؿ نقص شيادة المرأة بالنسياف وليس بنقص العقؿ، وشتاف بيف التعبيريف- ىػ 

: أما صالح أبو بكر فقد عارض الحديث باآلتي:ثانيا
. اآليات التي استدؿ بيا عمى التساوي في التكويف العقمي بيف الرجؿ والمرأة- أ 
اآليات التي تساوي في التكميؼ بيف الرجؿ والمرأة، فالمساواة في التكميؼ تدؿ عمى التساوي - ب 

 .في مناط التكميؼ وىو العقؿ
عمؿ حاجة المرأة إلى أخرى ليعتد بشيادتيا بأف ا تعالى خصيا برقة الشعور وطغياف - ج 

العاطفة مما يجعميا تتراجع عف شيادتيا التي قد تقطع بسببيا يد سارؽ أو رقبة قاتؿ، وظف أف 
 .كبلمو ىذا يعارض تعميؿ الحديث نقص شيادتيا بنقص عقميا

 .خص نقص شيادتيا بالديف فقط دوف غيره-  د 
أما ابف قرناس فيرى أف اآلية تدؿ عمى االكتفاء بشيادة امرأة واحدة، وال نمجأ إلى أخرى إال : ثالثا

إذا ضمت الشاىدة األولى ولـ تدؿ بشيادتيا كاممة؛ فالحديث يفسر اآلية تفسيرا خطأ عندما ال يعتد 
ثـ استدؿ بالمساواة في التكميؼ والجزاء الوارد في . بشيادة المرأة الواحدة سواء تذكرت أو نسيت

 . القرآف عمى المساواة في العقؿ بيف الرجؿ والمرأة
 مف المبلحظ أف الطاعنيف فيموا مف الحديث أنو يصؼ المرأة بتدني مستوى الذكاء :مناقشة الطعن

وضعؼ القدرات العقمية وميارات التفكير؛ لذلؾ تواردوا عمى رده ومعارضتو بالقرآف، ولـ يستطع 
أحد منيـ إدراؾ العبلقة بيف التعميؿ القرآني والتعميؿ النبوي لنقص شيادة المرأة؛ فتوىموا التعارض 

بينيما، وأنكروا عمى مف فسر اآلية بالحديث زاعميف أنو عدوؿ عف التعميؿ القرآني إلى تعميؿ 
 .أجنبي يرده القرآف في غير ما آية

                                                                                                                                               

 (.372)  ابف قرناس، الحديث والقرآف، ص (1)
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   وأرى أنيـ وقعوا فيما رموا بو خصوميـ بغير حؽ؛ فقد عدلوا عف التفسير النبوي لنقصاف العقؿ، 
وفسروه تفسيرا أجنبيا ال دليؿ عميو مف القرآف أو السنة، ولـ تخؿ استدالالتيـ مف الخطأ والتناقض، 

: وبياف ىذا كمو في النقاط اآلتية
ظف إسبلمبولي أف في الحديث تفضيبل لمرجاؿ عمى النساء؛ فعارض الحديث بما صرح بو  (1)

لكف الطاعف أخطأ في ىذا الموضع في فيـ . القرآف مف المساواة بيف الرجؿ والمرأة في األحكاـ
: الحديث وفي فيـ القرآف وفي ادعاء التعارض بينيما، فيذه مسائؿ ثبلثة

إف جعؿ شيادة امرأتيف تعدؿ شيادة رجؿ واحد ال يعني بالضرورة تفضيؿ الرجاؿ عمى : األولى
فقد عممنا أف أبا بكر وعميا لو شيدوا في زنا لـ يحكـ بشيادتيـ، ولو شيد : " النساء، قاؿ ابف حـز

بو أربعة منا عدوؿ في الظاىر حكـ بشيادتيـ، وليس ذلؾ بموجب أننا أفضؿ مف ىؤالء المذكوريف، 
وكذلؾ القوؿ في شيادة النساء، فميست الشيادة مف باب التفاضؿ في ورد وال صدر، لكف نقؼ فييا 

ذا عممنا أف النبي . (1)"عندما حده النص فقط  قد فسر نقص العقؿ – صمى ا عميو وسمـ – وا 
بنقص الشيادة فقط؛ فبل يجوز لمطاعف أف يعمـ فيدعي أف الحديث يدؿ عمى نقص عقوؿ النساء 

.  في جميع المجاالت؛ ألف ىذا االدعاء يخالؼ نص الحديث منطوقا ومفيوما
دلت النصوص القرآنية عمى أف الرجؿ والمرأة مكمفاف باألحكاـ الشرعية، فيما متساوياف : الثانية

مف حيث أصؿ التكميؼ، أما في تفاصيؿ التكاليؼ فيناؾ تكاليؼ مشتركة بينيما كالتوحيد والصبلة 
والزكاة، وىناؾ تكاليؼ اختص وجوبيا بالرجؿ كالجياد وصبلة الجمعة والجماعة والنفقة، وىناؾ 

وقد اعترؼ الطاعف بوجود أحكاـ خاصة بالمرأة؛ . أحكاـ اختصت بيا المرأة كالحضانة والحجاب
فوقع في التناقض عندما ادعى المساواة في التكاليؼ بينيما إال إذا حممناه عمى أصؿ التكميؼ؛ فبل 

. تعارض حينئذ بيف المساواة في أصؿ التكميؼ واختبلؼ التكاليؼ بينيما، فيبطؿ استداللو أصبل
ولعؿ الطاعف ُأِتَي مف جية ظنو أف العدالة والمساواة متبلزماف، والصواب أف العدالة تقتضي 
المساواة بيف المتماثميف، أما المساواة بيف المختمفيف فظمـ؛ ألف كبل منيما يناسبو ما ال يناسب 

اآلخر، وقد وقع أدعياء تحرير المرأة في الظمـ عندما كمفوىا ما ال يناسب تكوينيا النفسي والجسدي 
.  مف أعماؿ الرجاؿ بحجة المساواة

مف الواضح أف التعارض بيف الحديث والقرآف مف ىذه الحيثية وىـ ناشئ عف سوء الفيـ : الثالثة
فضبل مف أف يكوف ىذا التعارض صريحا حسب دعوى الطاعف؛ فأيف منطوؽ الحديث الذي 

إف ىذه الدعوى دليؿ جديد عمى جيؿ الطاعف بمستويات دالالت ! يعارض منطوؽ اآليات ؟
. األلفاظ في المغة، ومف كاف ىذا حالو فبل يجوز لو االستقبلؿ بفيـ النص فضبل عف التصدي لنقده

                                                 

، الفصؿ (1) (. 105-4/104)  ابف حـز
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أما قصر نقصاف شيادة المرأة عمى الدَّسيف فقط فمفيومو أف شيادتيا تامة كشيادة الرجؿ في  (2)
 غير الديف، وىو جمود شديد وتعطيؿ لمفيـو النص الذي بيف عمة نقص الشيادة ﴿ 

   
  ولساف حاؿ الطاعنيف ،﴾ 

إف المرأة معرضة لمنسياف في الشيادة عمى عقد الديف دوف غيره مف المعامبلت والجنايات، : يقوؿ
وىو قوؿ ال يصح أبدا، وقد قاؿ بو الطاعنوف تحت ضغط الغزو الفكري الغربي الذي يدعو إلى 

المساواة بيف الرجؿ والمرأة في كؿ شيء، ولوال أف القرآف نص صراحة عمى نقص شيادة المرأة في 
وقد كانت ىذه العمة التي ألغاىا الطاعنوف ونص . (1)سياؽ الكبلـ عمى عقد الديف ألنكروه أيضا

؛ فذىب جميور (2)عمييا القرآف ىي األصؿ في نظرة الفقياء لشيادة المرأة في مختمؼ المجاالت
العمماء إلى االعتداد بشيادة المرأة عمى النصؼ مف شيادة الرجؿ في المعامبلت المالية قياسا عمى 

، وقد نص القرآف (3)الديف، ولـ يعتدوا بشيادتيا في الحدود والجنايات؛ ألف الحدود تدرأ بالشبيات
، أما في األمور التي ال يطمع عمييا في الغالب إال النساء (4)عمى وجود الشبية في شيادتيا

فقد قبؿ الفقياء شيادة النساء - كالرضاع، واستيبلؿ المولود عند والدتو، وعيوب الجسـ عند المرأة 
َّـس َيْحَيى ِبْنَت َأِبي ِإَىاٍب  )فييا منفردات عف الرجاؿ؛ إعماال لحديث عقبة بف الحارث  َأنَّسُو َتَزوَّسَج ُأ

- َصمَّسى المَّسُو َعَمْيِو َوَسمَّسـَ - َقْد َأْرَضْعُتُكَما، َفَذَكْرُت َذِلَؾ ِلمنَّسِبيِّ : َفَجاَءْت َأَمٌة َسْوَداُء َفَقاَلتْ : َقاؿَ 
ْيُت َفَذَكْرُت َذِلَؾ َلُو، َقاؿَ : َفَأْعَرَض َعنِّي، َقاؿَ  َوَكْيَؼ َوَقْد َزَعَمْت َأْف َقْد َأْرَضَعْتُكَما، َفَنَياُه َعْنَيا : َفَتَنحَّس

 يتضح أف الفقياء اعتمدوا عمى الدليؿ الشرعي في تعامميـ مع شيادة المرأة، أما إسبلمبولي .(5)(

                                                 

. وقد تأولو ابف قرناس رغـ صراحتو كما سيأتي الرد عميو في نقطة الحقة  (1)
، ووىبي (23/142)  انظر تفصيؿ حكـ شيادة المرأة عند الفقياء في مختمؼ المجاالت عند النووي، المجموع (2)

(.  698-7/697)الزحيمي، الفقو اإلسبلمي وأدلتو 
 ىذه قاعدة فقيية مشيورة، وأصميا حديث روي بعدة ألفاظ، وقد روي مرفوعا وموقوفا عمى عدد مف الصحابة، (3)

والمرفوع ال يصح، والموقوؼ أصح كما قاؿ الترمذي والبييقي وابف حجر، انظر، الترمذي، السنف، كتاب الحدود، 

، والبييقي، السنف، كتاب الحدود، باب ما جاء في (4/33)، (1424)باب ما جاء في درء الحدود، رقـ الحديث =

(. 4/160)، (1755)، وابف حجر، التمخيص الحبير، كتاب حد الزنا، رقـ الحديث (8/238)درء الحدود، 

. واإلجماع قائـ عمى معناه
، (1786)  يرى ابف حـز قبوؿ شيادة المرأة في الحدود، انظر، المحمى، كتاب الشيادات، رقـ المسألة (4)

. ولعمو نظر إلى أف الشبية في شيادة المرأة قد انجبرت بانضماـ شيادة امرأة أخرى. (9/395)
(. 2/941)، (2516) أخرجو البخاري في الصحيح، كتاب الشيادات، باب شيادة اإلماء والعبيد، رقـ الحديث  (5)
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فقد اعتمد ما تعارؼ عميو الناس اليوـ، ورجحو عمى مذاىب الفقياء واستدالالتيـ، وىذا ال يتفؽ 
.    والمنيج العممي في االستدالؿ والنقد

  ﴿ فسر الحديث الضبلؿ عف الشيادة في اآلية  (3)
  
 ﴾  بنقص العقؿ، لكف 

الطاعف رفض ىذا التفسير؛ ألنو توىـ التعارض بينيما، والصواب أف الضبلؿ عف الشيادة يحتمؿ 
 مف المفسريف والمحدثيف، (1)النسياف، وىو قوؿ جميع مف وقفت عمى أقواليـ: األوؿ: معنييف

ويحتمؿ معنى آخر؛ وىو العدوؿ عف قوؿ الحؽ بسبب عوامؿ نفسية كغمبة مشاعر الخوؼ أو 
. الشفقة وغيرىا؛ فيكتـ الحؽ أو يقوؿ خبلفو تحت ضغط ىذه العوامؿ النفسية

    وىذاف المعنياف وثيقا الصمة بالعقؿ؛ فالحفظ والتذكر إحدى ميارات التفكير التي يتحصؿ بيا 
، أي أنيا تعد مف ميارات التفكير الدنيا، (2)(بموـ)العمـ وتنمو بيا المعرفة، وىي تشكؿ قاعدة ىـر 

لميارات التفكير، أي  (بموـ)أما ضبط النفس واتخاذ القرارات في إدارة األزمات فتشكؿ قمة ىـر 
أنيا تعد مف ميارات التفكير العميا؛ ألنيا تتعمؽ بإصدار األحكاـ عمى المواقؼ وتقويميا، وقد فسر 

 معنى العقؿ بالفيـ والمعرفة واالتزاف الذي يمنع صاحبو مف التصرؼ الخطأ، وىذه (3)المغويوف
. مجمؿ ميارات التفكير

                                                 

 / 6)، والطبري، جامع البياف (318 / 1)، والنحاس، معاني القرآف (562 / 2)ابف أبي حاتـ، التفسير  انظر،  (1)

، والراغب األصفياني، (353 / 1)، والزمخشري، الكشاؼ (380 / 1)، وابف عطية، المحرر الوجيز (66-68

، (100-99 / 7)، والرازي، مفاتيح الغيب (338 / 1)، وابف الجوزي، زاد المسير (14 / 2)مفردات ألفاظ القرآف 

، وابف كثير، (579 / 1 )أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ ، والبيضاوى، (397 / 3)والقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف =

، (366 / 1)، وابف عجيبة، البحر المديد (547 / 1)، والبقاعي، نظـ الدرر (724 / 1)تفسير القرآف العظيـ 

 / 6)،، والشنقيطي، أضواء البياف (574 / 2)، وابف عاشور، التحرير والتنوير (58 / 3)واأللوسي، روح المعاني 

، والقاضي عياض، (2/67)أما المحدثوف فقد فسروا ذلؾ بقمة الضبط، وىو قريب، انظر، النووي، شرح مسمـ . (89

. ، وغيرىما(1/339)إكماؿ المعمـ 
، قاـ مع زمبلئو  بتصنيؼ (ـ1999ت  )عالـ أمريكي متخصص في عمـ النفس التربوي " بنجاميف بمـو "   ىو (2)

الميارات العقمية المعرفية إلى ستة مستويات عمى شكؿ ىـر تمثؿ قاعدتو الميارات السيمة، وتمثؿ قمتو الميارات 

الحفظ والتذكر، الفيـ واالستيعاب، التطبيؽ، التحميؿ، التركيب، : الصعبة، وترتيبيا مف القاعدة إلى القمة كما يأتي

.   (وما بعدىا 91)انظر، بمـو ورفاقو، نظاـ تصنيؼ األىداؼ التربوية، ص . التقويـ
(.  4/56) انظر، ابف فارس، معجـ مقاييس المغة  (3)
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    وبناء عميو فإف المقصود بنقص العقؿ في اآلية والحديث ىو نقص القدرة عمى حفظ المعمومة 
، ومف (1)واسترجاعيا أو نقص القدرة عمى التصرؼ الحكيـ في األزمات بسبب طغياف العاطفة

. المعمـو أف أداء الشيادة يحتاج إلى الميارتيف معا لحفظ الحقوؽ واستقرار التعامؿ بيف الناس
    ولما فرؽ القرآف بيف الرجؿ والمرأة في أداء الشيادة عممنا أف قدرة المرأة أقؿ مف قدرة الرجؿ 
فيما يتعمؽ بالتذكر أو ضبط النفس لقوؿ الحؽ فيما يتعمؽ بالخصومات والمعامبلت بيف الناس، 

فالنقص خاص بالميارات العقمية التي تضبط المعامبلت بيف الناس، أما باقي أنواع الذكاء األخرى 
.   فمـ يشر القرآف إلى شيء يتعمؽ بيا

قصد – صمى ا عميو وسمـ –    فبل تعارض إذف بيف التعبير القرآني والتعبير النبوي؛ ألف النبي 
بنقص العقؿ نقصا خاصا يتعمؽ ببعض ميارات الذكاء، ولـ يقصد الحكـ عمى النساء بضعؼ 

التفكير وتدني مستوى الذكاء في جوانب التفكير المختمفة كما ادعى الطاعنوف، ولعؿ خطأىـ ىذا 
مرده إلى عدـ اطبلعيـ عمى ميارات التفكير ومستوياتيا مف تحميؿ وتركيب وتقويـ، وقصور 

!  ؛ فظنوا أف التفكير محصور بالحفظ والتذكر (2)عمميـ عف إدراؾ مجاالت الذكاء المختمفة
، وىو نوع آخر مف الذكاء (3)   ويدؿ الحديث عمى تفوؽ المرأة في أحد مجاالت الذكاء العاطفي

يعتمد عمى ميارات عقمية عميا في إشباع الحاجة إلى تبادؿ المشاعر مع اآلخريف، وضبيا 
دارتيا، ويعد ىذا نوعا مف أنواع الذكاء االجتماعي . وا 

أنيا – صمى ا عميو وسمـ –    وقد جاء ذكر تفوقيا ىذا في سياؽ المدح، عندما يبيف النبي 
قادرة عمى االستيبلء عمى قمب الرجؿ الحاـز واستمالتو ليا فينقاد ليا راضيا، وىذا معنى قوؿ 

، أي أف المرأة تستطيع أف تحصؿ عمى ما "قوة المرأة في ضعفيا، وضعفيا في قوتيا " بعضيـ 
تريد باستعماؿ سبلح العاطفة، ولف تحصؿ شيئا إذا تخمت عف ىذا السبلح، ويبدو أف تفوؽ المرأة 

                                                 

 ﴿  : (34) أشار القرآف إلى ذلؾ في قولو تعالى في سورة النساء، اآلية  (1)

     

     

    فالتفضيؿ متعمؽ بقدرتو ،﴾ 

ضبط النفس وتغميب الغقؿ عمى العاطفة؛ لذلؾ أسند القرآف إليو إدارة األسرة ورئاستيا، وىذا نوع مف الذكاء =عمى 

.   االجتماعي الذي يختمؼ فيو الرجؿ عف المرأة
نظرية الذكاءات المتعددة، فقد فصؿ في أنواع الذكاء ومجاالتو التطبيقية، : ، أطر العقؿ"ىوارد جاردنر" انظر،  (2)

 . واختبلؼ األفراد في قدراتيـ العقمية بيف مجاؿ وآخر
(. 11) انظر، جولماف دانييؿ، الذكاء العاطفي، ص  (3)
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في أحد جوانب الذكاء العاطفي منطقي جدا؛ ألف ا تعالى خصيا بطغياف العاطفة والمشاعر 
الجياشة، فكاف الذكاء في حسف استعماليا لتحقيؽ ما تريد، أما الرجؿ فقد خصو ا تعالى بالحـز 

.  وضبط النفس، لكنو ناقص العاطفة
ما سبؽ بيانو ال : األولى:    وقبؿ أف نغادر ىذه النقطة ال بد مف اإلشارة إلى حقيقتيف ميمتيف

يعني أف كؿ رجؿ أحفظ لممعامبلت المالية وأضبط لنفسو مف كؿ امرأة، وال يعني كذلؾ أف كؿ 
نما الحكـ أغمبي عمى النوع االجتماعي، والنادر ال  امرأة مشبوبة العاطفة أكثر مف كؿ رجؿ، وا 

؛ فكما أف (1)قرر عمماء النفس أف الذكاء تحكمو عوامؿ وراثية وعوامؿ بيئية: الثانية. حكـ لو
تشريح الدماغ يحدد الميارات العقمية كذلؾ طريقة تنشئة الفرد والظروؼ المحيطة بو ليا أثر عمى 

مستوى تفكيره واتجاه نبوغو، ومف المعمـو أف الميارة تضمر عند إىماليا، وتنمو وتنشط بكثرة 
االستعماؿ؛ لذلؾ فإف اإلنساف أحفظ لؤلمور التي تخصو وتقع تحت دائرة اىتمامو، وىو أمر عرفو 
عمماء األصوؿ عندما رجحوا رواية صاحب القصة المشارؾ في أحداثيا أو ما يخص الراوي عمى 

 أف المرأة بعيدة عف معامبلت الناس (3)وقد ذكر بعض أىؿ العمـ. (2)رواية غيره عند التعارض

                                                 

 (.100)، ص ، أطر العقؿ"ىوارد جاردنر"انظر،   (1)
، الشوكاني، إرشاد (306)، آؿ تيمية، المسودة، ص (4/464) انظر، اآلمدي، اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ  (2)

. ، وغيرىا(460)الفحوؿ، ص 
وىو إنما دعا الرجاؿ؛ ألنيـ ىـ الذيف يزاولوف األعماؿ عادة في المجتمع المسمـ : "  قاؿ األستاذ سيد قطب (3)

السوي، الذي ال تحتاج المرأة فيو أف تعمؿ لتعيش؛ فتجور بذلؾ عمى أمومتيا وأنوثتيا وواجبيا في رعاية أثمف 

األرصدة اإلنسانية، وىي الطفولة الناشئة الممثمة لجيؿ المستقبؿ في مقابؿ لقيمات أو درييمات تناليا مف العمؿ، 

!  كما تضطر إلى ذلؾ المرأة في المجتمع النكد المنحرؼ الذي نعيش فيو اليـو

ففي مجاؿ ! ولكف لماذا امرأتاف؟ إف النص ال يدعنا نحدس.. فأما حيف ال يوجد رجبلف فميكف رجؿ واحد وامرأتاف

التشريع يكوف كؿ 

   ﴿ :  نص محددا واضحا معمبل

  ﴾  ..

والضبلؿ ىنا ينشأ مف أسباب كثيرة؛ فقد ينشأ مف قمة خبرة المرأة بموضوع التعاقد؛ مما يجعميا ال تستوعب كؿ 

دقائقو ومبلبساتو، ومف ثـ ال يكوف مف الوضوح في عقميا بحيث تؤدي عنو شيادة دقيقة عند االقتضاء؛ فتذكرىا 

وقد ينشأ مف طبيعة المرأة االنفعالية؛ فإف وظيفة األمومة . األخرى بالتعاوف معا عمى تذكر مبلبسات الموضوع كمو

تستدعي مقاببل نفسيا في المرأة حتما؛ تستدعي أف تكوف المرأة شديدة االستجابة الوجدانية =العضوية البيولوجية 
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وخصوماتيـ؛ ألنيا في بيتيا ال تخرج إال لحاجتيا عكس الرجاؿ الذيف يخرجوف إلى األسواؽ بحكـ 
عمميـ خارج البيت، فالمعامبلت في صمب دائرة اىتماـ الرجؿ واختصاصو كونو رجبل، أما المرأة 

أما في الناحية التشريحية . فالبيت وشؤوف أسرتيا تستحوذ عمى اىتماميا، وكؿ أضبط لما يمارسو
 إلى اختبلؼ تشريح دماغ الرجؿ عف دماغ (2) والسيكولوجية(1)فقد أشارت الدراسات الفيسولوجية

، والخبلصة أف ىذا االختبلؼ الذي ذكره (3)المرأة مما أدى إلى اختبلؼ طرائؽ التفكير بينيما
. القرآف سببو تشريحي وبيئي

رأى صالح أبو بكر أف آيات القرآف تدؿ عمى المساواة بيف الرجؿ والمرأة مف حيث التكويف  (4)
لكف ىؿ تدؿ اآليات التي ساقيا عمى المعنى . العقمي؛ لذلؾ رد الحديث بدعوى تعارضو مع القرآف
  ﴿ : الذي أراده بطريؽ العبارة أو اإلشارة ؟ قاؿ تعالى

   
 ﴾ (4)﴿ وقولو ،  

     
   

 ﴾ (5) وقولو ، 
    

     
  
   

﴾ (6) . تدؿ اآلية األولى عمى تمكيف النفس البشرية مف االختيار بيف

                                                                                                                                               

وذلؾ مف فضؿ ا عمى المرأة .. االنفعالية لتمبية مطالب طفميا بسرعة وحيوية ال ترجع فييما إلى التفكير البطيء

وىذه الطبيعة ال تتجزأ، فالمرأة شخصية موحدة ىذا طابعيا  حيف تكوف امرأة سوية  بينما الشيادة .. وعمى الطفولة

عمى التعاقد في مثؿ ىذه المعامبلت في حاجة إلى تجرد كبير مف االنفعاؿ، ووقوؼ عند الوقائع ببل تأثر وال 

ووجود امرأتيف فيو ضمانة أف تذكر إحداىما األخرى  إذا انحرفت مع أي انفعاؿ  فتتذكر وتفيء إلى الوقائع . إيحاء

(. 330-1/329)الظبلؿ ." المجردة
. عمـ وظائؼ األعضاء:  الفيسولوجيا  (1)
. عمـ النفس والسموؾ:  السيكولوجيا (2)
(. 194)، ص (مختارات معربة  )راضي الوقفي وآخروف، عمـ النفس العصبي .  انظر، د (3)
 (. 8-7)  سورة الشمس، اآليتاف (4)
(. 39-38)  سورة القيامة، اآليتاف (5)
 (.124)  سورة النساء، اآلية (6)
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الطاعة والمعصية، وتدؿ اآلية الثانية عمى تشابو مراحؿ تخميؽ الجنيف في بطف أمو سواء كاف ذكرا 
أـ أنثى، ثـ يتميز الخمؽ إلى ذكر وأنثى، وتدؿ اآلية الثالثة عمى أف ا تعالى يثيب الطائعيف عمى 

ومف الواضح أف اآليات الثبلثة ال داللة فييا . أعماليـ الصالحة ال فرؽ في ذلؾ بيف الذكر واألنثى
عمى التشابو التاـ بيف الرجؿ والمرأة في التكويف العقمي، بؿ إف اآلية الثانية حجة عميو ال لو؛ ألنيا 
. تبيف أف تشابو مراحؿ تخميؽ الجنيف في بطف أمو ال يمنع مف التمايز في الخمؽ بيف الذكر واألنثى
ولو سممنا لمطاعف طريقتو في فيـ النصوص لجاز ألحدىـ أف يستدؿ باآلية الثالثة عمى عدـ الفرؽ 

.  في التكاليؼ الشرعية بيف الرجؿ والمرأة، وىو باطؿ، وبطبلف النتائج يدؿ عمى بطبلف مقدماتيا
   ثـ ساؽ الطاعف اآليات الدالة عمى تكميؼ الذكر واألنثى بالتكاليؼ الشرعية؛ ليستدؿ بيا عمى 

وىذا االستدالؿ . المساواة في مناط التكميؼ وىو العقؿ، ويرد وصؼ الحديث لمنساء بنقص العقؿ
فيو نظر؛ ألف مناط التكميؼ ىو أصؿ وجود العقؿ القادر عمى الفيـ والتمييز واالختيار بيف 

الطاعة والمعصية، أما التفاوت بيف العقبلء في مجاالت ذكائيـ وتفوؽ بعضيـ عمى بعض في 
نما لو أثر في تفاصيؿ التكاليؼ ذاتيا؛ فبل  ميارات التفكير عندىـ فبل أثر لو في أصؿ التكميؼ، وا 
ف كانوا سواء في أصؿ  يكمؼ الذكي بما يكمؼ بو البميد وال يكمؼ العالـ بما يكمؼ بو الجاىؿ وا 

ومف المواـز الباطمة التي يمـز الطاعف القوؿ بيا انعداـ الفرؽ في قدرة الناس عمى التفكير، . التكميؼ
وعدـ التفاوت بينيـ في مستوى الذكاء واستثمار مياراتيـ العقمية؛ ألف أي تفاوت فييا يؤدي إلى 
عدـ التكميؼ وىو منفي في القرآف، وال شؾ أنيا نتيجة باطمة قاد إلييا قصور في الفيـ وخمؿ في 

. االستدالؿ
رفض صالح أبو بكر تعبير الحديث عف نقص شيادة المرأة بنقص عقميا، وعمؿ نقص  (5)

شيادتيا بطغياف عاطفتيا مما يجعميا تتراجع عف أداء الشيادة شفقة عمى سارؽ ستقطع يده أو 
قاتؿ سيقتؿ بشيادتيا، ثـ قرر أف كثيرا مف عمماء االجتياد قرروا أف نقص شيادة المرأة خاص 

. بالديوف المالية فقط
: وقع الطاعف في عدة أخطاء تسقط كبلمو عف االعتبار، وىاكـ بيانيا:    قمت
وقع الطاعف في التناقض عندما نفى النقص عف عقؿ المرأة مطمقا، ثـ أثبت غمبة العاطفة : األول

عمى العقؿ عندىا مما يجعميا غير قادرة عمى ضبط نفسيا أماـ المؤثرات العاطفية؛ فتفقد القدرة 
عمى اتخاذ القرار الصحيح المتمثؿ في أداء الشيادة عمى وجييا، ووجو التناقض في كبلمو أنو نفى 
نقص العقؿ ثـ أثبتو؛ ألف عدـ القدرة عمى اتخاذ الموقؼ السميـ نقص في إحدى الميارات العقمية 
العميا، وىي ميارة التقويـ التي تعني إصدار الحكـ عمى األشياء واألفعاؿ والمواقؼ، وقد أثبت 

القرآف ىذا النقص في الجانب االجتماعي الخاص بالشيادة، وىذا أحد المعاني التي تحتمميا اآلية 
 ﴿   
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 ولـ تذكر اآلية ىذا األمر في حؽ الرجؿ؛ فدؿ عمى الفرؽ بينيما ،﴾ 
ولعؿ الطاعف أِتَي . مف ىذه الحيثية، وىذا النقص ىو الذي أشار إليو الحديث فيو متوافؽ مع اآلية

مف عدـ عممو بعمـ نفس التعمـ وتنوع الميارات العقمية، لكف الحديث فيو سبؽ عممي في ىذا 
.  المضمار، لـ يتوصؿ إليو العمـ إال حديثا

ووقع الطاعف في تناقض آخر عندما عمؿ نقص شيادة المرأة بطغياف عاطفتيا مما يمنعيا : الثاني
مف أداء شيادة حؽ ستؤدي إلى قتؿ قاتؿ أو قطع سارؽ، ثـ رأى أف نقص شيادة المرأة خاص 
بالديوف المالية فقط، أما باقي الشيادات فيي تامة كالرجؿ، فصار تعميمو عميبل ال يشفي؛ ألف 
الديوف ليس فييا قطع وال قتؿ، ولعؿ الطاعف قد أِتَي مف محاولتو الجمع بيف الضديف؛ فيو ال 

يستطيع رد داللة اآلية الصريحة في نقص شيادة المرأة، وال يستطيع مخالفة سراب الدعوة الغربية 
لتحرير المرأة ومساواتيا بالرجؿ في كؿ شيء، ثـ ىو يجمع كؿ شاردة وواردة صحت أـ لـ تصح 
في سبيؿ الطعف في صحيح البخاري، وفي سبيؿ ىذه الغاية ييوف التناقض عنده قصده أـ لـ 

. يقصده
أخطأ الطاعف عندما نسب إلى الجميور االعتداد بشيادة المرأة تامة كشيادة الرجؿ فيما : الثالث

عدا الديوف المالية، والصواب أف مذىب الجميور االعتداد بشيادة المرأة عمى النصؼ مف شيادة 
الرجؿ في المعامبلت المالية قياسا عمى الديوف، وال يقبؿ الجميور شيادة المرأة أبدا في الحدود كما 
تبيف سابقا، أما قبوؿ شيادة المرأة تامة كشيادة الرجؿ في غير الديوف فمـ أقؼ عمى قائؿ بو مف 
الفقياء، ولعؿ الطاعف أخطأ في فيـ عباراتيـ؛ ألف منيـ مف ال يعتد بشيادة المرأة إال في الديوف 
فيعدىا نصؼ شيادة رجؿ، ولعؿ المعنى انقمب عمى الطاعف، وىو غير غريب عميو، ونظائره 

.   كثيرة
يرى ابف قرناس أف اآلية تدؿ عمى قبوؿ شيادة المرأة الواحدة كشيادة الرجؿ، وال يمجأ إلى  (6)

شيادة امرأة أخرى إال إذا ضمت الشاىدة األولى ولـ تدؿ بشيادتيا كاممة؛ فتذكر إحداىما األخرى، 
وبناء عمى ىذا التفسير فالحديث يفسر اآلية تفسيرا خطأ عندما ال يعتد بشيادة المرأة الواحدة سواء 

.  تذكرت أو نسيت
:    وبعد التأمؿ في كبلـ الطاعف يمكف تسجيؿ الحقائؽ اآلتية

إف ما قدمو الطاعف ىو رأي في تفسير اآلية بغض النظر عف مدى صوابو وخطئو، والتفسير : أوال
الذي يقدمو الحديث محتمؿ ال ترده اآلية، فبل يجوز تكذيب الثقات والحكـ عمى الحديث بالوضع 
نما الواجب تقديـ النص عمى الرأي؛ ألف الواجب اتباع األوؿ  لمجرد أنو خالؼ فيـ أحد الناس، وا 
ال الثاني، ويسوغ لمطاعف رد الحديث عندما يتعارض مع القرآف بحيث يتعذر الجمع بينيما، لكف 

الطاعف ال يرى حجية السنة أصبل، فيي عنده رأي معارض برأيو، وال يستقيـ في عممية النقد 
نما يبحث الناقد عف مرجح ألحد الرأييف، فيكوف  العممي إسقاط الرأي لمجرد تعارضو مع غيره، وا 
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أحدىما راجحا واآلخر مرجوحا فقط وليس كذبا، لكف الطاعف ال يعتد بأبجديات النقد العممي 
. لمنصوص جيبل أو تجاىبل؛ ألف النتيجة تسبؽ االستدالؿ عنده

إف التفسير الذي قدمو الطاعف لآلية ال يصح؛ ألنو يعارض اآلية نفسيا، وال يتفؽ مع داللتيا : ثانيا
: مف حيث المنطوؽ وال المفيوـ؛ وبيانو في اآلتي

أثبتت اآلية الديوف بشيادة رجميف، وفسرت معنى الرجؿ بأنو الذكر دوف األنثى، والطاعف - أ 
.  خالؼ منطوؽ اآلية عندما اعتد بشيادة امرأتيف فقط أو رجؿ وامرأة واحدة

مف المقرر في أصوؿ الفقو أنو عند استخراج عمة الحكـ مف النص ال يجوز أف تعود ىذه - ب 
؛ ألنو تناقض، وال يجوز أف يقع التناقض بيف الحكـ والعمة؛ ألف (1)العمة عمى األصؿ باإلبطاؿ

الحكـ يدور مع عمتو وجودا وعدما، وفائدة العمة إثبات الحكـ عند ثبوتيا، وعودة العمة عمى حكـ 
بطاؿ لممراد منيا والطاعف ىنا فيـ مف عمة االعتداد بشيادة . األصؿ باإلبطاؿ عكس لحقيقتيا وا 

. امرأتيف عوضا عف شيادة رجؿ فيما يخالؼ الحكـ الذي سبؽ ذكره ذكر عمتو
مف الواضح أف اآلية تفرؽ بيف شيادة الرجؿ وشيادة المرأة؛ فالقرآف يطمب شيادة امرأتيف - ج 

لتكوف بمنزلة شيادة واحدة، ولكنو ال يتعامؿ مع شيادة الرجؿ كذلؾ، فيو يعتد بيا شيادة كاممة، 
ولو كاف تفسير الطاعف . رغـ أنو ال أحد ينكر أف الرجؿ معرض لمضبلؿ عف أداء الشيادة كاممة

صحيحا لما كاف ىنالؾ معنى ليذا االختبلؼ، والتخصيص ببل مخصص لغو يتنزه القرآف عنو، 
وتعامؿ القرآف مع شيادة المرأة كذلؾ يدؿ عمى عدـ مساواة شيادتيا بشيادة الرجؿ، وىو المعنى 
 . الذي أراد الطاعف الفرار منو؛ فكذب الحديث وتأوؿ القرآف بما يخالؼ معناه الصريح مف أجؿ ذلؾ
   وبعد ىذه الجولة يتبيف أف الحديث سالـ مف مخالفة القرآف، وأف الحديث موافؽ لمقرآف تماما، 
 .وأف الطاعنيف وقعوا في مخالفة القرآف والعمـ والواقع والمنيج العممي في النقد عندما كذبوا الحديث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

. ، وغيرىما(2/503)، الزركشي، البحر المحيط (3/267)  انظر، اآلمدي، اإلحكاـ (1)
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خاتمـة 
: بعد ىذه الجولة تتبيف لمقارئ الحقائؽ اآلتية   
أخطأ الطاعنوف في ادعاء التعارض الصريح بيف اآليات واألحاديث التي تفسرىا، ولعؿ سبب  (1)

الخطأ جيميـ بكيفية داللة األلفاظ عمى المعاني، فيـ ال يفرقوف بيف النص والظاىر، والمحكـ 
والمؤوؿ، والقطعي والظني، والمنطوؽ والمفيوـ، وال يستطيعوف التعامؿ مع ىذه الدالالت عند 
تعارضيا؛ لذلؾ فيـ غير مؤىميف لمنظر في فيـ النص أو نقده؛ وىـ ال يممكوف أدوات االجتياد 

. التي تؤىميـ لفيـ كبلـ العمماء فضبل عف نقده والتعقيب عميو
لـ يفرؽ الطاعنوف بيف الحديث الموضوع والحديث المشكؿ؛ فيـ يحكموف عمى الحديث  (2)

بالوضع لمجرد أنيـ فيموا منو معنى يتعارض مع ظاىر القرآف، وىذا يدؿ عمى أف قراءتيـ 
مغرضة؛ يفترضوف التعارض أواًل، ثـ يبحثوف عف مسوغ لو لرد الحديث، وىذا يتعارض مع 

ومف األدلة عمى ذلؾ أيضًا أنيـ يردوف الحديث بالرأي المجرد؛ فإذا . الموضوعية في البحث العممي
كانت اآلية تحتمؿ معنييف فإف الطاعف يذىب إلى المعنى المخالؼ لمحديث دوف أف يدعـ رأيو 

. بدليؿ
أكثر الطاعنوف مف ادعاء التعارض بيف القرآف والحديث بادي الرأي مف غير إمعاف الفكر أو  (3)

مراجعة كبلـ العمماء؛ فوقعوا في مخالفة القرآف الذي يدعوف الدفاع عنو، ومخالفة المغة التي رأوا 
أنيا تحؿ محؿ السنة في تفسير القرآف، ومخالفة العقؿ الصريح الذي يدعوف مراعاتو واالنتساب 

. إليو، ومخالفة ما اتفؽ عميو العمماء سمفا وخمفا
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وجدت نقاد الحديث قد تنبيوا إلى ما ظاىره التعارض بيف القرآف والحديث، وقد ناقشوا ىذه  (4)
الظاىرة في شرح الحديث، وعمموا عمى عبلجيا في ضوء عمـ الدالالت، وقد وجدت ليـ توجييات 

وىذه النتيجة تدؿ عمى عدـ صحة . تدؿ عمى عمؽ الفيـ ودقة التأصيؿ، وسبلمة المنيج النقدي
اتياـ النقاد بالغفمة عف نقد المتف، وعدـ القدرة عمى توجيو النصوص المشكمة وتقديـ فيـ يتوافؽ مع 

.  العقؿ الرجيح والنقؿ الصحيح
 

 المراجع
الكتب المطبوعة  : أوال
. (ىػ631)اآلمدي، سيؼ الديف أبو الحسف عمي بف محمد، ت*
، دار الكتاب العربي، (تحقيؽ السيد الجميمي)ـ،4، 1، طإحكام األحكام في أصول األحكام- 

.  ىػ1404بيروت،
. (ىػ606)ابف االثير، أبو السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ، ت*
، مكتبة الرشد، الرياض، (تحقيؽ عبد السبلـ عموش)ـ، 5، 1، طالنياية في غريب الحديث- 

. ـ2001ىػ،1422
. (ىػ370)االزىري، أبو منصور محمد بف أحمد، ت*
. ـ2001، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (تحقيؽ محمد عوض)ـ، 15، 1،طتيذيب المغة- 
.  إسبلمبولي، سامر*
ـ، دار األوائؿ، 1، تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسمم- 

. ـ1999دمشؽ،
.  (ىػ1270)األلوسي، أبو الثناء شياب الديف محمود بف عبد ا الحسيني، ت*
. ـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت30، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني- 
.  (ىػ256)البخاري، أبو عبد ا محمد بف إسماعيؿ، ت *
وسننو – صمى اهلل عميو وسمم – الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول اهلل - 

. ـ1987ىػ، 1407، دار ابف كثير، بيروت، (مصطفى ديب البغا. تحقيؽ د)ـ6، 3، طوأيامو
.  (ىػ449)ابف بطاؿ، أبو الحسف عمي بف خمؼ البكري، ت*
،مكتبة الرشد، الرياض، (تحقيؽ ياسر بف إبراىيـ)ـ، 10، 2،طشرح صحيح البخاري- 

. ـ2003ىػ،1423
.  (ىػ885)البقاعي، أبو الحسف برىاف الديف إبراىيـ بف عمر، ت*
، دار الكتب العممية، (تحقيؽ عبد الرزاؽ ميدي)ـ،8، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور- 

. ـ1995ىػ،1425بيروت، 
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.  البموشي، عبد الغفور عبد الحؽ*
ـ، دار البشائر 1، 1، طاألحاديث القدسية في دائرة الجرح والتعديل ومصادرىا وأدوار تدوينيا- 

. ـ1994ىػ،1414اإلسبلمية، بيروت، 
نظام  - (ماكس أنجميارت، ووكرىؿ، إدوارد فورست، ديفد كرانووؿ )بموـ، بنجاميف، وآخروف * 

محمد محمود الخوالدة، وصادؽ إبراىيـ عودة، دار . ـ، ترجمة د1، 1، طتصنيف األىداف التربوية
. ـ1985ىػ1405الشروؽ، جدة، 

.  (ىػ685)البيضاوي، ناصر الديف عبد ا بف عمر الشيرازي، ت*
. ـ، دار الفكر، بيروت5، أنوار التنزيل وأسرار التأويل- 
. (ىػ458)البييقي، أبو بكر أحمد بف الحسيف بف عمي، ت*
. ىػ1344ـ،مجمس دائرة المعارؼ، حيدر آباد، اليند، 1،10، طالسنن الكبرى- 
.  (ىػ279)الترمذي، أبو عيسى محمد بف عيسى، ت*
. ،دار إحياء التراث العربي، بيروت(تحقيؽ أحمد شاكر)ـ،5،السنن- 
. (ىػ728)ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ، ت*
، مصر(جمع عبد الرحمف بف القاسـ وابنو)ـ، 37، مجموع الفتاوى-  . ، مؤسسة قرطبة، اليـر
تحقيؽ محمد رشاد )ـ، 8، 1، طمنياج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية- 
. ىػ1406،مؤسسة قرطبة، الرياض، (سالـ
. (ىػ745)ابف تيمية، شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الغني الحراني، ت *
، دار الكتاب العربي، (تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد )ـ، 1، المسودة في أصول الفقو- 

. بيروت
.  جاردنر، ىوارد* 
محمد ببلؿ الجيوسي، الناشر مكتب التربية . ، ترجمة دنظرية الذكاءات المتعددة: أطر العقل- 

. ـ2004ىػ،1425العربي لدوؿ الخميج، الرياض،
.  (ىػ816)الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي، ت*
.  ىػ1405، دار الكتاب العربي، بيروت، (تحقيؽ إبراىيـ األبياري)ـ، 1، 1، طالتعريفات- 
. (ىػ597)ابف الجوزي، عبد الرحمف بف عمي بف محمد، ت*
. ىػ1404ـ،المكتب اإلسبلمي، بيروت، 9، 3، طزاد المسير في عمم التفسير- 
.  جولماف، دانييؿ* 
، 262ـ، ترجمة ليمى الجبالي، مراجعة محمد يونس، سمسمة عالـ المعرفة، رقـ1 الذكاء العاطفي،- 

. ـ1998الكويت، 
.  (ىػ327)ابف أبي حاتـ، أبو محمد عبد الرحمف الرازي، ت*
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، 2، طتفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم والصحابة والتابعين- 
.   ـ1999ىػ، 1419، المكتبة العصرية، بيروت، (تحقيؽ أسعد محمد الطيب)ـ،14
. (ىػ852)ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي، ت*
. ـ1992ىػ،1412، دار الرشيد، حمب، (تحقيؽ محمد عوامة)ـ، 1، 4، ط تقريب التيذيب-
ـ، دار الكتب العممية، بيروت، 4، 1، طالتمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير- 

ـ 1989ىػ، 1419
، دار الرياف، (تحقيؽ محب الديف الخطيب)ـ، 14، 1، طفتح الباري بشرح صحيح البخاري- 

.. ـ1986ىػ، 1407القاىرة، 
. (ىػ456)ابف حـز الظاىري، أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد االندلسي، ت*
. ىػ1404ـ، دار الحديث، القاىرة، 8، 1، طاإلحكام في أصول األحكام- 
. ـ، دار الفكر، بيروت11، المحمى- 
. ىػ1271ـ، مكتبة الخانجي، القاىرة،5، الفصل في الممل واألىواء والنحل- 
.  (ىػ748)الذىبي، أبو عبد ا شمس الديف محمد بف أحمد، ت*
. ، مؤسسة الرسالة(التحقيؽ تحت إشراؼ شعيب األرنؤوط)ـ، 23، سير أعالم النبالء- 
 
. (ىػ502)الراغب األصفياني، الحسيف بف محمد بف المفضؿ، ت*
. ـ،دار القمـ، دمشؽ2،مفردات ألفاظ القرآن- 
.  الزحيمي، وىبة*
. ـ، دار الفكر، دمشؽ10، 4، طالفقو اإلسالمي وأدلتو- 
.  (ىػ794)الزركشي، أبو عبد ا محمد بف بيادر بف عبد ا، ت *
، دار الكتب العممية، (تحقيؽ محمد محمد تامر)ـ،4، 1، طالبحر المحيط في أصول الفقو- 

.  ـ2000ىػ،1421بيروت، 
.  (ىػ538)الزمخشري، جار ا أبو القاسـ محمود بف عمر، ت*
تحقيؽ عبد الرزاؽ )ـ، 4، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل- 

. ، دار إحياء التراث العربي، بيروت(الميدي
.  الشربيني، عماد السيد*
ـ، دار اليقيف، 2، 1، طمناقشتيا والرد عمييا: السنة النبوية في كتابات أعداء اإلسالم- 

. ـ2002ىػ،1423المنصورة، مصر، 
. الشمالي، ياسر أحمد*
. ـ1996، (2)،العدد (23)،مجمة دراسات،عمـو الشريعة،المجمد عرض الحديث عمى القرآن- 
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.  (ىػ1393)الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني، ت*
. ـ1415،1995ـ،دار الفكر، بيروت،9،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن- 
.  (ىػ548)الشيرستاني، أبو الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد، ت*
.  (تحقيؽ إلفرد جيوـ)ـ، 1، نياية اإلقدام في عمم الكالم- 
. (ىػ1250)الشوكاني، محمد بف عمي بف محمد، ت*
، دار (تحقيؽ أحمد عزو عناية)ـ، 2، 1،طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عمم األصول- 

. ـ1999ىػ،1419الكتاب العربي، بيروت، 
.  صالح أبو بكر*
ـ، ببل معمومات 1،األضواء القرآنية في اكتساح األحاديث اإلسرائيمية وتطيير البخاري منيا- 
. (ىػ310)الطبري، محمد بف جرير بف يزيد، ت*
، مؤسسة الرسالة، (تحقيؽ أحمد شاكر)ـ،1،24،طجامع البيان في تأويل آي القرآن- 

. ـ2000ىػ،1420بيروت،
.  (ىػ1393)ابف عاشور، محمد الطاىر بف محمد، ت*
. ـ2000ىػ،1420ـ،مؤسسة التاريخ العربي، بيروت،1،30،طالتحرير والتنوير- 
.  (ىػ1224)ابف عجيبة، أبو العباس أحمد بف محمد بف الميدي الحسني اإلدريسي، ت*
. ـ2002ىػ، 1423ـ، دار الكتب العممية، بيروت، 8، 2، طالبحر المديد- 
.  (ىػ542)ابف عطية، أبو محمد عبد الحؽ بف غالب األندلسي، ت*
، دار الكتب (تحقيؽ عبد السبلـ عبد الشافي)ـ، 1،5،طالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- 

. ـ1993ىػ،1413العممية، بيروت، 
.  (ىػ329)ابف فارس، أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا، ت*
. ـ1979ىػ،1399، دار الفكر، بيروت، (تحقيؽ عبد السبلـ ىاروف)ـ، 6،معجم مقاييس المغة- 
. (ىػ606)الفخر الرازي، أبو عبد ا محمد بف عمر التيمي البكري، ت*
. ـ2000ىػ، 1421ـ، دار الكتب العممية، بيروت، 32، 1، طمفاتيح الغيب- 
. (ىػ1332)القاسمي، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ، ت*
ـ، دار الكتب العممية، بيروت، 1، 1، طقواعد التحديث من فنون مصطمح الحديث- 

. ـ1979ىػ،1399
.  (ىػ544)القاضي عياض،أبو الفضؿ عياض بف موسى بف عياض اليحصبي، ت*
، دار الوفاء، المنصورة، مصر، (تحقيؽ يحيى إسماعيؿ)، 9، 1، طإكمال المعمم بفوائد مسمم- 

. ـ1998ىػ،1419
.  (ىػ671)القرطبي، أبو عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر، ت*
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. ـ1985ىػ،1405ـ،دار إحياء التراث العربي، بيروت، 20، الجامع ألحكام القرآن- 
.  ابف قرناس*
. ـ2008ـ،منشورات الجمؿ، ألمانيا، بغداد، 1، 1،طالحديث والقرآن- 
.  (ـ1969)قطب، سيد قطب إبراىيـ، ت*
. ـ1986ىػ، 1406ـ، دار الشروؽ، القاىرة، دار العمـ، جدة، 6، 12، طفي ظالل القرآن- 
.  (ىػ1307)القنوجي، صديؽ حسف خاف، ت*
، دار الكتب (تحقيؽ عبد الجبار زكار)ـ،3، أبجد العموم الوشي المرقوم في بيان أحوال العموم- 

. ـ1978العممية، بيروت، 
.  (ىػ774)ابف كثير، أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر الدمشقي، ت*
، دار طيبة، الرياض، (تحقيؽ سامي بف محمد سبلمة)ـ،2،8،طتفسير القرآن العظيم- 

. ـ1999ىػ،1420
.  (ـ1094)الكفوي، أبو البقاء أيوب بف موسى الحسيني، ت* 
، مؤسسة الرسالة، بيروت، (تحقيؽ عدناف درويش ومحمد المصري)ـ، 1، الكميات- 

. ـ1998ىػ،1419
.  (ىػ261)مسمـ، أبو الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابوري، ت*
المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل صمى اهلل عميو - 

. ـ، دار الجيؿ ودار اآلفاؽ الجديدة، بيروت4، وسمم
.  (ىػ338)النحاس، أبو جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ المرادي المصري، ت*
، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، (تحقيؽ محمد عمي الصابوني)ـ،6، 1، طمعاني القرآن- 

. ىػ1409
.  (ىػ676)النووي، أبو زكريا يحيى بف شرؼ، ت*
، دار إحياء التراث العربي، (تحقيؽ محمد نجيب المطيعي)ـ، 23، المجموع شرح الميذب- 

. ـ1995ىػ،1415
ـ، دار إحياء التراث العربي، 18، 2،طالمنياج شرح صحيح مسمم ين الحجاج- 

. ىػ1392بيروت،  
.  نيازي عز الديف*
. ـ2006ـ، مكتبة مدبولي،القاىرة، 1، 2، ط(البرىان )دين السمطان - 
شارؾ في التعريب موسى عبد العزيز وشحدة فارع وياسر سالـ وحمادة عبد )الوقفي، راضي *

.  (السبلـ
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ـ، كمية األميرة ثروت، مركز صعوبات التعمـ، 1، 2، ط(مختارات معربة)عمم النفس العصبي - 
. ـ1998

. الدوريات والمراجع اإللكترونية ومواقع شبكة المعمومات الدولية: ثانيا
. ، لساف حاؿ جماعة القرآنييف في مصرأىل القرآن*
(. 12858)، العدد (38)، السنة حريدة القبس الكويتية*
 .مدونات مكتوب*
. مركز الحقيقة الدولية لمدراسات*
. منتديات محاور*
. "ويكيبيديا" الموسوعة الحرة *
.  عمى شبكة المعمومات الدوليةموقع دار األوائل لمنشر والتوزيع*
. مول الكتاب العربي*
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